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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Diagnostika dálničního mostu 

Autor práce: Bc. Jan Křepelka 

Oponent práce: Ing. Igor Suza 

Popis práce: 

Student Bc. Křepelka ve své diplomové práci „Diagnostika dálničního mostu“ uvádí v teoretické 

části práce přehled typů mostních prohlídek, jejich přibližný rozsah, vlastnosti a pojednává o 
kategorizaci mostů dle stupně jejich stavebního stavu. V další kapitole čtenáře seznamuje 
s nedestruktivními i semi-destuktivními metodami diagnostiky mostů a věnuje hlubší pojednání 

ultrazvukové metodě.  V praktické části práce student provádí vizuální prohlídku mostní 
konstrukce (estakády) ev.č. D2-058..1 a D2-058..2 za Lanžhotem, který přemosťuje dálnici přes 

řeku Moravu, spojující Českou a Slovenskou Republiku. Prohlídka je zhotovena včetně 
fotografické dokumentace. Následně provádí ultrazvukovou diagnostiku sloupu mostů. V práci 

jsou pěkně zobrazeny výsledky ultrazvukového přístroje Proceq včetně komentářů a poznámek, 
které jsou i spojeny s fotodokumentací a výrazně zvyšují schopnost interpretace naměřených dat.  
Práce je velmi zdařile graficky zpracovaná a svědčí odborných znalostech autora. 

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.: 

Ad 1) Práce má výbornou odbornou úroveň a je přímo využitelná v řešení reálných problémů, 

které se vyskytují na obdobných typech konstrukcí (nezdařilé sanace kruhových sloupů). 

Ad 2) Práce využívá nejmodernější diagnostické metody, které v našem stavebnictví nejsou 

zatím  dostatečně využívány. Zvolené metody jsou progresivní, správné a účelné. 

Ad 3) Diplomant vhodně pracuje s literaturou, uvádí 27 pramenů včetně zahraničních, v textu 

je řádně cituje. 
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Ad 4) Práce je po formální a grafické stránce zpracována výborně, obrázky a grafy jsou názorné, 

tabulky přehledné. Jazyková úroveň práce je nadprůměrná.  

Ad 5) Požadavky na práci dané zadáním byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 

Jen výjimečně u některých obrázků chybí měřítko. Např. na  stranách  81., 82  u svislé osy 

(zkoumaná hloubka), ale s tím, že jsou doplněny  fotografiemi  jádrových vývrtů, které ukazují na 

nezpochybnitelnou skutečnost, se jedná  o ukázky, které by mohly být použity v učebnici 

stavebního zkušebnictví.  

Otázky : 
Na straně 22 správně píšete o vizuální prohlídce, že se jedná se o nejjednodušší, ovšem zcela 

zásadní metodu. Pouhý pohled na konstrukci, nebo hmatový vjem z poruchy či materiálu 

vynahradí zkušenému diagnostikovi drahý přístroj ...  Jakou vzdálenost mezi diagnostikem a 

zkoumaným prvkem konstrukce považujete za optimální a jakou za ještě přijatelnou?  Jak řešit 

nedostupná místa? Jak to řeší hlavní prohlídky mostů (HPM), mimořádné prohlídky mostů (MPM)? 

, o kterých píšete v úvodu? 

Na straně 25 píšete o odtrhové zkoušce (pevnost v tahu povrchových vrstev) a o provádění této 

zkoušky.  Doplňte prosím přípravu podkladu před zkouškou.  

Na straně 109 uvádíte, že pro pevnost sloupů  byla stanovena výsledná charakteristická pevnost 

v tlaku  na  33,0 MPa, a u sanační hmoty 37,7 MPa. A přesto,  především ve spoji mezi těmito 
materiály,  došlo k významným poruchám.  Ukažte na některé možné příčiny těchto poruch.  

 

Závěr: 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou, rozsahem i provedením  nadprůměrnou, odpovídající 

zkoumanému mostnímu objektu a okamžitě využitelnou v praxi. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 24. ledna 2022 

                                                 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

 

 

Poznámka: Pro kvalitu i rozsah provedení navrhuji studenta k mimořádné pochvale.  


