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Ve své diplomové práci s názvem „Zatěžovací zkouška a statické posouzení stropní ŽB konstrukce 
1. poloviny 20. Století se Bc. Jaroslav Málek zabývá provedením a vyhodnocením zatěžovacích 
zkoušek stropní žebříkové konstrukce z 1. poloviny 20. století. 

Cílem práce bylo provést zatěžovací zkoušky předmětné konstrukce, provést jejich statické 
posouzení dle dříve užívaných a dnes používaných normových předpisů, provést MKP analýzu 
průběhu zatěžovacích zkoušek v softwaru Atena2D a následně všechny výsledky vzájemně porovnat. 

 

Diplomová práce je členěna v úvod, teoretickou část práce, praktickou část a závěry. Nedílnou 
součástí práce jsou pak samostatné přílohy. 

 

V teoretické části práce se diplomant věnuje obecně platným požadavkům na provádění a 
vyhodnocení zatěžovacích zkoušek pozemních konstrukcí. Vlastnímu popisu stropní konstrukce 
systému Hennebique. Dále navrhování a posuzování betonových konstrukcí v souladu s normovými 
předpisy pro posuzování dle teorie dovolených namáhání, stupně bezpečnosti a teorie mezních 
stavů.  

Dále se teoretická část práce zabývá laboratorními zkouškami pro stanovení fyzikálně-
mechanických parametrů dílčích materiálů získaných z doplňkového stavebně technického průzkumu 
předmětné konstrukce. Součástí teoretické části je také popis softwaru Atena2D. 

 

V praktické části práce je nejprve popsána poloha předmětné konstrukce. Dále se diplomant 
věnuje přípravě a provedení zatěžovacích zkoušek tří variant vybraných prvků stropní konstrukce. 

Součástí kapitoly je dále popis provedeného stavebně technického průzkumu konstrukce, 
stanovení materiálových charakteristik na odebraných vzorcích a popis provedených statických 
výpočtů (podrobněji v příslušné příloze) včetně popisu MKP modelu. 

 

V závěru práce jsou výstižně vyjmenovány a popsány problémy očekávané před provedením 
vlastních měření a průzkumných prací in-situ. Dále jsou v závěru vysloveny jednoznačné argumenty 
opravňující pokládat zatěžovací zkoušky zejména starších konstrukcí za velmi významné. 

 

Nedílnou součástí předkládané diplomové práce jsou její přílohy v textu označené A až L, ve 
kterých se nachází výkresová dokumentace, podrobné vyhodnocení zatěžovacích zkoušek, porovnání 
jednotlivých zkoušek, diagnostika konstrukce, vyhodnocení doplňkových laboratorních zkoušek. 

Součástí příloh je dále teoretický výpočet průhybů, porovnání průhybů stanovených a určených 
z provedených experimentů, statických výpočtů a MKP analýzy. Poslední přílohou práce je 
fotodokumentace prací in-situ a doplňkových laboratorních zkoušek. 

 

 

 

 



Diplomová práce Bc. Jaroslava Málka je zpracována na velmi vysoké úrovni. Velmi oceňuji 
provedení statických výpočtů dle dříve užívaných normových předpisů a jejich srovnání s přístupy 
užívanými v dnešní době. 

Diplomant Bc. Jaroslav Málek se aktivně podílel na všech prováděných experimentech, pracoval 
samostatně, v průběhu řešení práce projevoval výborné znalosti a při řešení prací in-situ dokázal, že 
je schopen nejen teoreticky uvažovat o daném problému, nýbrž prokázat také správný „inženýrský“ 
přístup k problémům a překážkám vyskytujících se v průběhu přípravy a provádění všech zkoušek a 
operativně nalézat vhodná náhradní řešení. 

 

Diplomová práce splňuje všechny předepsané náležitosti. Svým rozsahem, náročností a kvalitou 
zpracování ji lze vřele doporučit k obhajobě s následujícím hodnocením: 

 

 
Klasifikační stupeň ECTS: A 

 
 
 
 

V Brně dne 23.1.2011        ______________________ 
                Podpis  

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


