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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Diagnostika a zhodnocení stavu konstrukce mostu 

Autor práce: Bc. Peter Lehocký 

Oponent práce: Ing. Tereza Komárková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je věnována stavebně-technickému průzkumu trámového mostu ev.č. 425-

031, který spojuje obce Lanžhot a Kúty. Diplomová práce má rozsah 156 stran včetně příloh a 

je systematicky rozdělena na teoretickou část o 46 stranách a praktickou část obsahující 

114 stran. Teoretická část práce je věnována mostním konstrukcím, mostnímu názvosloví, jsou 

zde popsány jednotlivé druhy mostních prohlídek a jejich hodnocení. Je zde také kapitola 

věnující se diagnostice mostů a princip stavebně-technického průzkumu. V praktické části 

student popsal mostní objekt, který byl předmětem diagnostiky. Velmi podrobně je popsána 

vizuální prohlídka mostu, dále stanovení materiálových charakteristik pomocí vybraných 

laboratorních zkoušek a jejich vyhodnocení. Nechybí ani statické posouzení vybrané části 

mostní konstrukce. V závěru práce je provedeno celkové zhodnocení stavu mostního objektu a 

provedeno doporučení z hlediska možnosti realizace rekonstrukce.  

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.: 

Předložená diplomová práce svým rozsahem a náplní plně splňuje požadavky na diplomovou 

práci. Na škodu jsou gramatické chyby, ocenila bych větší pečlivost při tabelárním a grafickém 

zpracování naměřených dat (některá schémata jsou nečitelná a u výkresových schémat chybí 

jednotky). Ne vždy je vhodně zvolena technická terminologie a vyskytují se zde i chyby v absenci 

fyzikálních jednotek či použití indexů u fyzikálních veličin. Občas je v textu chybně odkazováno 

na obrázky. Ne všechny uvedené citace jsou uvedeny dle předepsané normy. Z předložené 

práce je patrné, že se student v dané problematice orientuje. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

V teoretické části práce by bylo vhodné doplnění možnosti využití jednotlivých zmiňovaných 

diagnostických přístrojů pro kontrolu a stanovení vyztužení konstrukce. Přístroje jsou zde 

zmíněny, avšak zcela chybí alespoň rámcová metodika jejich požití in-situ. V praktické části 

diplomové práce se u vybraných laboratorních zkoušek teoretické postupy dle příslušných 

norem zbytečně opakují. U statického výpočtu v kap. 7 je uvedeno vyztužení hodnoceného 

prvku, což by bylo vhodné podpořit fotografiemi či výstupy z provedeného průzkumu. 

Fotodokumentace by byla vhodná i pro znázornění míst odběrů jádrových vývrtů, která by 

komplexně doplňovala textovou část. Rozměry jádrových vývrtů jsou také zmiňovány bohužel 

až v přílohách práce. Výsledky měření pomocí ultrazvukové metody a metody rezonanční by 

také měly být uvedeny v samotném textu práce, na škodu by nebylo i porovnání dosažených  

výsledků.  

 

K diplomové práci mám následující dotazy:  

1. Ve své práci popisujete laboratorní zkoušku Stanovení odolnosti proti CRHL. Ve zmiňované 

normě jsou uvedeny tři metody, z nichž se prakticky používají dvě. Můžete tyto metody 

popsat? Z jakého důvodu nebyl stanoven součinitel D1?  

2. V kapitole 4.1.2.1 Nedeštruktívne metódy hodnotenia betónu v popisu postupu měření na 

str. 36 uvádíte: „Betón by mal byť v danom mieste rovnomerný, bez výrazných štrkovitých 

oblastí“. Prosím podrobněji vysvětlete. Jak je možné určit rovnoměrnost betonu?  

3. Popište diagnostické přístroje, které se používají pro stanovení vyztužení mostní 

konstrukce. Jaké metody se používají u železobetonových konstrukcí a jak je tomu u 

konstrukcí z předpjatého betonu? 

 

Závěr: 

Předložená práce splňuje požadavky na diplomovou práci a doporučuji k obhajobě.   

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 24. 1. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


