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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hodnocení stavu konstrukčního dřeva s užitím technologie 

odporového vrtání  

Autor práce: Bc. Aneta Dziadková 

Oponent práce: Doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se věnuje aktuální problematice diagnostiky dřevěných konstrukcí in situ, konkrétně 

možnostem využití progresivní metody odporového vrtání. Kromě povinných částí sestává 

práce ze čtyř hlavních kapitol, první dvě se věnují v nezbytném rozsahu teorii materiálových 

charakteristik a vlastností dřeva, další, první z praktických kapitol je zaměřena na laboratorní 

zkoušky vybraných vzorků pomocí standardních zkušebních metod a laboratorní testování 

odporového vrtání přístrojem Resistograph (testování závislosti plochy pod křivkou 

odporového vrtání na hustotě a pevnosti v tlaku kolmo na vlákna), druhá pak na stavebně 

technický průzkum krovu v objektu městské knihovny v Litomyšli, kde jsou adekvátně zúročeny 

zkušenosti z laboratorních testů. Výstupem stavebně technického průzkumu konstrukce je pak 

statický přepočet vybrané části krovu. Rozsáhlé výpočtové tabulky jsou přesunuty do příloh na 

konci práce, což výrazně přispívá celkové přehlednosti. Práce kombinací nezbytné teorie ve 

vhodném rozsahu a díky přehlednosti a vysoké úrovni praktických kapitol tvoří čtivý a 

kompaktní celek, který může tvořit vhodný zdroj informací pro další výzkum v oboru, a 

současně naznačuje další možné směry tohoto výzkumu. 

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.: 

Celá práce dokumentuje, že diplomantka je po odborné stránce velmi dobře orientována 

v dané problematice. Velmi pozitivně lze hodnotit spojení testů progresivní diagnostické 

metody v laboratoři s jejím následným využitím in situ při stavebně technickém průzkumu 
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reálné konstrukce, stejně tak testování možností využití různých programů pro stanovení  

plochy pod křivkou odporového vrtání.  Diplomantka vhodně využila prakticky všechny 

v současnosti dostupné zdroje informací v odborné literatuře.  Po formální a grafické stránce 

byla práce vytvořena velmi pečlivě, i to přispívá k celkově vysoké úrovni, všechny využité zdroje 

jsou správně citovány. Práce svým rozsahem (110 stran včetně příloh) i obsahem zcela splňuje 

požadavky na diplomovou práci, a obsahově bezezbytku odpovídá zadání práce.    

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci obhajoby diplomové práce žádám o zodpovězení následujících otázek: 

1. Na str. 27 hovoříte o tom, že jednou z možností ochrany dřeva je ozařování zářením gama. 

Jakými dávkami záření gama je nutné dřevo ozářit, aby byla zaručena likvidace všech stádií 

dřevokazného hmyzu. Je možné toto aplikovat na konstrukci krovu in-situ? 

2. Mezi diagnostickými metodami pro dřevěné konstrukce uvádíte shodně s literaturou 

metodu georadaru. Uvádí literatura, s jakou frekvencí vysílacích antén se v případě dřeva 

měří, a jaký je v tom případě hloubkový dosah? 

 

 

Závěr: 

Práci jako celek hodnotím velmi pozitivně, je dokladem jak dobré spolupráce diplomantky se 

školitelem, tak schopnosti samostatné práce při vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek i 

schopnosti práce v terénu. Po úspěšném zodpovězení položených otázek hodnotím práci: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 25.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


