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 Diplomová práce studenta Bc. Libora Výpustka  s názvem „Průzkum a hodnocení 
mostu na dálnici D2“ má 117 stran textu a 7 schematických výkresů sledovaného mostu. Je 
členěna do 9 kapitol.  

Úvodní a teoretické části v kapitolách 1 až 3 pojednávají o diagnostice betonových 
konstrukcí, obsahují základní používané metody,  jsou psány přehledně a dokazují, že 
zpracovatel se dobře orientuje v dané tématice a celkově je není třeba komentovat. 
 
Od 4. kapitoly začíná praktická část práce, obsahující prohlídku mostu. Zde je třeba zdůraznit, 
že se jedná o mimořádně rozsáhlý mostní objekt, celkové délky téměř 900 m, rozdělený na 
levý a pravý most a skládající se 3 samostatných konstrukcí. Přesto se diplomant dokázal 
v celkové prohlídce zaměřit na to nejpodstatnější, slušně to fotograficky dokumentovat a 
erudovaně publikovanou fotodokumentaci popsat. Za stěžejní lze považovat průzkum 
vybraných (patrně nejhorších) sloupů  mezilehlé podpěry (5. - dilatační), kap. 4.4.2, strany 42 
- 62. Dokumentace zjevných poruch je téměř vyčerpávající. Drtivá většina poruch se 
projevuje v krycí vrstvě, někdy již sanované. Při prohlídce jádrového vývrtu z hloubky cca 
260 mm byly objeveny další poruchy. Text se jimi však již dále nezabývá. 
Vyhodnocení fyzikálně materiálových charakteristik zkušebních těles je provedeno 
vyčerpávajícím způsobem. Diplomant logicky členil zkušební tělesa z různých míst, sleduje 
např. změny objemových hmotností po výšce sloupu, tyto logicky vysvětluje a odvolává se na 
konkrétní normu. Rovněž hodnocení získaných laboratorních výsledků provádí uváženě a je 
schopen je řádně interpretovat. 
Diplomant přehledně popisuje použité diagnostické metody, včetně popisu metod, které se 
v dané aplikaci ukázaly jako nevhodné (nepoužitelné).  
S ohledem na zjištěné skutečnosti zkoumaných sloupů 5. podpěry navrhuje v kap. 8.4 spodní 
stavbě přisoudit stavební stav VI - velmi špatný. V následující kapitole však uvádí, že 
zatížitelnost mostního objektu není třeba měnit.  
 
Celkově mimořádně dobrou úroveň práce snižuje nižší kvalita tisku fotografií a absence 
jazykové korektury.    

 
Při ústním vyjádření bych požádal o vysvětlení/doplnění těchto otázek a připomínek: 

• most D2-058..1 je levý nebo pravý?  (str. 39)  
• co znamená číslice 3 na konci evidenčního čísla  mostu?  (např. D11-040..3) ? 
• popište 21. opěru (str.41)  
• jaké jsou metody průzkumu poruch ve „větších hloubkách“ konstrukce ? 
• existuje souvislost mezi klasifikačním stupněm stavu mostu a jeho zatížitelností ?  

 
 
 
 
 



Závěr: 
 
Po stránce obsahové i odborné je diplomová práce řešena uceleně a diplomant fakticky řeší 
zadanou problematiku – od metodiky průzkumu, přes prohlídku a dokumentaci rozsáhlého 
mostního objektu a také vlastní „nasazení“ - spolupráci při provádění průzkumu daného 
mostu. Dosažené výsledky jsou v praxi využitelné, neboť poskytují podklad pro dokončení 
průzkumu celého objektu a pro  plánovanou realizaci sanace mostu.  
 
Celkově lze konstatovat, že rozsahem i obsahem odpovídá předložená práce požadavkům na 
diplomovou práci. Diplomant prokázal schopnost samostatně zpracovat zadanou tématiku a 
formulovat závěry. V případě zodpovězení dotazů a vysvětlení připomínek navrhuji 
hodnocení:  
 

Klasifikační stupeň ECTS: _____B/1,5_______________________ 
 
                                                                                                   

V Brně dne __21.01.2013________     ______________________ 
              Podpis  

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 
Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 
 
 
 


