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Diplomová práce studenta Jaroslava Málka s názvem „Zatěžovací zkouška a statické posouzení stropní ŽB 
konstrukce 1. poloviny 20. století” se zabývá zatěžovacími zkouškami a statickým posouzením vybraných 
segmentů železobetonové konstrukce systému Hennebique na Filozofické fakultě Masarykovy university 
v Brně. Diplomová práce je zaměřena na provedení zatěžovacích zkoušek in-situ, vyhodnocení dat ze 
zatěžovacích a doplňkových zkoušek. Součástí práce je také statické posouzení dle různých normativních 
předpisů a v neposlední řadě numerická analýza v softwaru ATENA. 

V teoretické části práce se student obsahově zaměřuje na metodiku provádění zatěžovacích zkoušek, jejich 
uspořádání a způsob vyhodnocení. Dále je v teoretické části práce věnována pozornost stropnímu systému 
Hennebique, tj. historie, popis konstrukce a technologie provádění. V navazujících kapitolách se student 
zaměřuje na problematiku navrhování betonových konstrukcí a na problematiku diagnostiky stávajících 
železobetonových částí a celků řešeného stropního systému. Teoretickou část práce uzavírá poměrně obsáhlá 
teorie výpočetního systému ATENA. 

Obsáhlá praktická část diplomové práce je cíleně věnována zejména zatěžovacím zkouškám vybraných částí 
stropní konstrukce systému Hennebique. V navazujících částech práce student zpracoval statické posouzení 
předmětné stropní konstrukce dle současných platných i dřívějších normativních předpisů a vzájemně výsledky 
výpočtů porovnal. 

Přílohy 
Přílohová část práce velmi dobře doplňuje části teoretických předpokladů popsaných v předchozích kapitolách 
diplomové práce. Přílohy obsahují přehledně a podrobně vypracované statické výpočty a graficky zpracované 
výsledky zatěžovacích zkoušek. Dále jsou v přílohové části tabelárně zpracovány výsledky fyzikálně 
mechanických laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích. V neposlední řádě je přílohová část doplněna 
výkresovou dokumentací a fotodokumentací provedených prací. 
 
Dotazy a připomínky: 
- Jakým způsobem byla provedena teplotní kompenzace odporových tenzometrů a průhyboměrů vzhledem 

k časové náročnosti zatěžovací zkoušky (dle záznamu cca 4h)? 
- Pokud teplotní kompenzace nebyla nutná, jakým způsobem se obvykle provádí? 
- Lze pro daný typ zatěžovací zkoušky zvolit alternativní způsob vyvození zatížení? 
 
Diplomová práce studenta Jaroslava Málka je zpracována přehledně a poměrně velmi obsáhle, jednotlivé 
kapitoly na sebe vhodně navazují. Přílohové části práce, zejména statické výpočty se odkazují na reálné 
parametry materiálu, které výpočty značným způsobem upřesňují. V rámci zadaného tématu diplomové práce 
se student podrobně seznámil s metodami provádění a vyhodnocování statických zatěžovacích zkoušek 
prováděných in.situ. Provedení zatěžovacích zkoušek tohoto typu v terénu je velmi náročné a pracné, jak ze 
strany provádění, tak ze strany správného vyhodnocení velkého množství dat, které jsou při zkoušce 
zaznamenány. Samotná diplomová práce je vypracována velmi pečlivě a zodpovědně, s přihlédnutím 
k množství práce, která byla provedena v terénu a později při vyhodnocování dat hodnotím celkovou práci jako 
výbornou. 
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