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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Diagnostický průzkum a hodnocení mostní konstrukce 

Autor práce: Bc. Michal Fadrný 

Oponent práce: Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce má rozsah 161 stran a 39 stran příloh (včetně dvou výkresů) a zabývá 

se diagnostickým průzkumem a hodnocením mostní konstrukce Most Kaštanová přes Svitavu s ev. 

č. 380-001. Tak velký rozsah práce je spíše na škodu, protože se zdá, že si diplomant „ukousl“ velké 

sousto a práci nezvládl dokončit v započaté kvalitě. Některé kapitoly jsou příliš rozvláčné a některé 

kapitoly naopak chybí. 

 

V teoretické části se práce se diplomant věnuje zpracování základního přehledu mostního názvosloví, 

rozdělení mostů a prohlídek mostů, zpracování základního přehledu o provádění průzkumů mostních 

konstrukcí a dále diagnostickým metodám.  

Čekala bych, že část o diagnostických metodách se bude věnovat zejména metodám využitelným 

pro diagnostiku železobetonové mostní konstrukce. Některé pasáže jsou správně zpracovány, ale 

připadá mi zbytečné uvádět například vrypovou metodu včetně uvedení všech materiálů na stupnici 

tvrdosti. V úvodu kapitoly o diagnostických metodách diplomant píše, cituji: „Nedestruktivní 

diagnostické metody se používají: • v případě, kdy je nežádoucí, aby došlo k poškození konstrukce 

• v kombinaci s destruktivními zkouškami pro upřesnění výsledků“, ale pak do této kapitoly zahrnuje 

mimo jiné rezonanční metodu zkoušení na vývrtech a trvanlivostí metody, např. mrazuvzdornost. 

Řada dalších metod je popsána nepřesně – například při zkoušce odolnosti betonu proti působení 

vody a chemických rozmrazovacích látek je uvedeno, že dochází k cyklování, ale již chybí samotný 

výstup, tedy popis měření úbytku materiálu. Naopak metody stěžejní pro diagnostiku 

železobetonových konstrukcí jsou popsány velmi stručně, např. elektromagnetická indukční metoda, 

nebo zde nejsou uvedeny vůbec, jako například georadar. Úplně zde chybí popis metody sekaných 

sond. Lze říct, že o metodách pro stanovení počtu, polohy a krytí výztuže, se nedozvíme téměř nic. 

 

Dále následuje několik praktických kapitol. V první kapitole věnované diagnostice mostu se dozvíme 

základní informace o mostu, až na informaci, z jakého materiálu mostní konstrukce je.  

V kapitole věnované návrhu průzkumu je správně uveden výčet metod nezbytný pro správně 

provedený diagnostický průzkum a dále v několika podkapitolkách je stanoveno, kolik se pro danou 

metodu provede zkušebních míst a jak budou značeny. Trochu matoucí je, že ačkoliv je kapitola 

nazvaná „Návrh diagnostického průzkumu“, v celé kapitole se o zkouškách mluví v minulém čase 

(zkoušky byly provedeny).  

V další kapitole je na 38 stran popsána velmi podrobná vizuální prohlídka mostu doplněná řadou 

fotografií a schémat. V této kapitole, jako v jediné z celé práce, je uvedena informace o tloušťce 

konstrukce a o jejím vyztužení – „Jako hlavní nosná betonářská a rozdělovací výztuž je použita 
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výztuž typu ROXOR. Krytí výztuže je dostatečné a chrání ji před korozí a klimatickými vlivy.“ Ale 

velmi by mne zajímalo, jak tuto informaci diplomant zjistil vizuálně.  

 

Vizuální prohlídkou diagnostika mostu končí a oproti deklarovanému rozsahu uvedenému v návrhu 

průzkumu zcela chybí zpracování těchto měření: 

- Stanovení pevnosti betonu pomocí tvrdoměru, přesto že hodnoty naměřené pomocí Schmidtova 

tvrdoměru jsou uvedeny v Příloze 3. 

- Zjištění karbonatace betonu fenolftaleinovým testem na vývrtech, přesto že z fotografiích vývrtů 

v Příloze 1. je zjevné, že se tento test dělal. 

- Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže. 

- Zjištění tloušťky a složení konstrukcí. 

 

Druhá praktická kapitola se nazývá „Laboratorní analýza odebraných vzorků“. Pod tuto kapitolu je 

zcela nelogicky zařazen i odběr jádrových vývrtů a stanovení přídržnosti povrchové vrstvy betonu, 

které bych čekala v předchozí kapitole. Dále jsou zde již popsány a vyhodnoceny zkoušky 

odpovídající nadpisu – stanovení nasákavosti betonu, stanovení odolnosti betonu proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek, stanovení dynamického modulu pomocí ultrazvukové impulzní 

metody a pomocí rezonanční metody a dále stanovení statického modulu pružnosti a stanovení 

pevnosti betonu v tlaku.  

U vyhodnocení metody stanovení přídržnosti povrchové vrstvy betonu bych vytkla, že není uvedeno, 

v které části (povrchová vrstva, betonový podklad, spoj) se zkoušený vzorek porušil. Bez této 

informace nelze hodnotit přídržnost povrchové vrstvy. 

U stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí rezonanční metody chybí výpočet odchylky u 

modulů získaných z podélného a příčného kmitání a následné hodnocení homogenity vzorků.  

V kapitole Stanovení pevnosti betonu v tlaku je mimo jiné teoreticky popsáno stanovení upřesněné 

pevnosti betonu v tlaku fb a dále se zde objevují výsledné hodnoty této pevnosti, přesto že nikde 

není popsáno a vyhodnoceno nedestruktivní tvrdoměrné zkoušení pevnosti betonu v tlaku. 

 

V práci zcela chybí statický přepočet vybrané části mostu, předepsaný zadáním diplomové práce. 

Zhodnocení spolehlivosti mostu se opírá pouze o zjištění fyzikálně-mechanických vlastností betonu, 

o výztuži a jejím stavu zde není žádná zmínka. 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

První, co je na práci vidět je vždy formální a grafická úprava a tady se autor opravdu „vyřádil“. 

V technických textech (což diplomová práce na VUT v Brně bezesporu je) platí obzvlášť, že méně je 

někdy více. Červené tabulky s bílým písmem navíc o několik bodů menším, než ostatní psaný text 

jsou opravdu velmi špatně čitelné. A zejména pak tabulky z normy na straně 121 tak jak jsou, jsou 

v textu přebytečné, neboť jsou nečitelné. Stejně tak pidigrafy s nečitelnými hodnotami. Tabulkám 

bych dále vytkla popis, který v technických textech patří nad tabulku. 

V záhlaví práce je příliš mnoho textu, proč je zde například uveden text „textová část“? 

Ve schématech pořízených snímků by prospělo přehlednosti vyznačení směru focení šipkou, a ne 

propracovaným schémátkem fotoaparátu. 

Použité zdroje jsou řádně citovány v hranatých závorkách, ale v seznamu použitých zdrojů jsou 

uvedeny bez závorky s tečkou. 

 

Body 1. až 3. byly průběžně popsány v části Popis práce. 

 

Požadavky v zadání práce jsou splněny jen částečně – viz Popis práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) V teoretické části práce Vám zcela chybí metody pro stanovení počtu, polohy a krytí výztuže – 

georadar a sekané sondy. Popište tyto metody.  

2) V práci máte uvedeno, že se odebíraly betonové vývrty o průměru 50 a 100 mm. Zodpovězte 

prosím otázku, jaká jsou pravidla pro volbu průměru jádrového vývrtu a v jakých místech konstrukce 

je nejlépe odebírat jádrový vývrt? 

3) Popište metodu zjištění karbonatace betonu fenolftaleinovým testem na vývrtech. 

4) Jaký je rozdíl mezi tvrdoměry Original Schmidt a SilverSchmidt? 

5) Kdyby byl Vámi hodnocený most z předpjatého betonu, jakou diagnostickou metody byste ještě 

zařadil do návrhu průzkumu a jak se tato zkouška provádí? 

Závěr: 

Práce je velmi rozsáhlá a zpočátku vypadá velmi kvalitně zpracovaná. Bohužel se ukázalo, že spoustu 

témat diplomant rozmělňuje na mnoho stran, ale stěžejní témata nemá zpracována správně, nebo 

je nemá zpracována vůbec. V praktické části mu chybí zpracování části důležitých výsledků pro 

diagnostiku mostu, zejména zde chybí jakákoliv informace vyztužení mostu. Dále v práci chybí 

statický přepočet vybrané části mostu. Naopak rozsáhle má zpracovánu část věnovanou laboratorním 

zkouškám – pokud by bylo téma diplomové práce věnováno laboratorní analýze odebraných 

betonových vzorků, byly by cíle práce bezezbytku splněny. Bohužel zadání a cíle této práce byly jiné, 

proto hodnotím práci:   

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum: 20.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


