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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Kontrola provádění železobetonových konstrukcí 

Autor práce: Bc. David Juráň 

Oponent práce: Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá kontrolou provádění železobetonových konstrukcí. V teoretické 

části jsou popsány jednotlivé pracovní procesy provádění železobetonových konstrukcí, 

přístupy platných norem, používané diagnostické metody a popsán zkušební plán pro 

monolitickou železobetonovou konstrukci. Praktická část je rozdělena na tři kapitoly. První 

kapitola se zabývá nejčastějšími vadami u nových železobetonových konstrukcí a zbylé dvě 

kapitoly kontrolou nově zhotovených konstrukcí,  u kterých vznikly pochybnosti o kvalitě 

provedení. Práce má celkem 136 stran, 79 obrázků, 15 tabulek a 2 přílohy. Nechybí seznam 

použitých zkratek, seznam použitých zdrojů a obsah. 

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.: 

Odborná úroveň páce je velmi dobrá. Použité metody a postupy vedou k naplnění cíle práce. 

Počet citovaných zdrojů je dostatečný a přiměřený požadavkům na diplomovou práci. Formálně 

práce splňuje všechny náležitosti. Mám však výhrady k řádkování, odsazení odstavců, odrážek, 

atd. Dále se domnívám se, že v diplomové práci je celá řada pasáží, kde jsou vysvětlovány zcela 

základní znalosti, které není třeba v diplomové práci takto rozsáhle popisovat, neboť se nejedná 

o text pro laickou veřejnost. Také snaha o technické vyjadřování je poněkud kostrbatá (např. 

betonářský proces či betonová směs). Obecně se nejedná o příliš čtivý text. I přes velmi pěknou 

fotodokumentaci a uspořádání kapitol praktické části práce se v praktické části objevuje celá 

řada teoretických informací, které jsou uvedeny v kapitolách výš. Kontrolní a zkušební plán 
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v příloze mohl být zpracován podrobněji, např. chybí přepisy, podle kterých se kontrola provádí. 

Zadání práce je splněno. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Kapitola 3.3.1, odstavec první: První odstavec je poněkud nepřehledný. Na základě čeho lze 

zabudovat stavební výrobek do konstrukce?  

Kapitola 3.3.1, odstavec druhý: Normy pro geometrickou přesnost ve výstavbě určují nebo 

mohou určovat maximální odchylky? 

Kapitola 3.3.3: Je někde stanoveno, co má obsahovat projektová dokumentace? 

Kapitola 3.8: Uveďte alespoň jednu metodu pro zkoušení výztuže. 

Závěr: 

Předložená práce splnila cíle, které byly vytýčeny v zadání, naplňuje požadavky na diplomovou 

práci včetně požadavků legislativy a vnitřních předpisů VUT. Tuto práci hodnotím stupněm A/1 

a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 18. 1. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


