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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

Autor práce:  Bc. Marek Broďák 
Oponent práce: Ing. Tereza Komárková 

Popis práce: 

Diplomová práce studenta Marka Broďáka je zaměřena na stavebně technický průzkum 
vybrané stávající konstrukce. Práce je členěna do dvou částí. V teoretické části se studen věnuje 
hodnocení existujících konstrukcí s odkazy na současnou legislativu. Také jsou zde podrobně 
popsány diagnostické metody, které byly vybrány pro aplikaci v rámci části praktické 
předkládané diplomové práce. V této části je zevrubně popsán objekt, jenž je předmětem pro 
stavebně technický průzkum. Následuje popis aplikace diagnostických metod pro určení 
vybraných materiálových charakteristik železobetonové konstrukce a stanovení dílčích závěrů. 
Vše je vhodně doplněno schématickými nákresy a fotodokumentací. V závěru DP student 
provedl statické posouzení vybraného konstrukčního prvku. V závěru DP souhrnně zhodnotil 
dosažené výsledky měření in situ a provedených laboratorních zkoušek. Nechybí ani komplexní 
zhodnocení technického stavu hodnocené konstrukce. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Ve své DP práci student prokázal, že se v dané problematice dobře orientuje. Drobné výtky bych 
měla k formální a grafické úpravě, ne vždy jsou vhodně řazeny jednotlivé kapitoly a část z nich 
není uvedena v samotném obsahu. Také chybí v seznamu použité literatury odkazy na použité 
normy.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

Ocenila bych rozsáhlejší rešerši diagnostických metod v teoretické části. K předložené práci 
mám následující dotazy: 

1. Podle jakých dalších hledisek je možné dělit diagnostické metody? Viz. Str. 19. 
2. Podrobněji osvětlete, jaký dosah mají elektromagnetické indikátory, především ty 

použité v praktické části DP.  
3. Proč byl zvolen při odběru jádrových vývrtů průměr 65 mm? 

 

Závěr: 

Diplomová práce svým rozsahem i úrovní bezesporu splňuje požadavky na závěrečnou práci a 
lze konstatovat, že cíle práce byly splněny. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 
hodnotím: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  20. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


