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Jak je patrné již z názvu, diplomant se ve své práci zabýval praktickou a aktuální tématikou 
z oblasti diagnostiky a zkoušení mostních konstrukcí.  
Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou přehledně 
zpracovány metodiky nedestruktivních a destruktivních zkoušek včetně obrazové 
dokumentace. V této části by bylo vhodné doplnit způsoby vyhodnocení zkoušek, např. 
stanovení charakteristických pevností včetně kritérií. Diplomant vsadil na osvědčené stávající 
diagnostické metody, ovšem uvedl i některé nové přístroje a metody, např. radarový skener. 
V rámci experimentální části byla řešena zejména spodní stavba dálničního mostu na dálnici 
D2 u Lanžhota. Jedná se o velmi rozsáhlou stavbu, takže jen výsledky prohlídky a 
dokumentace poruch mostu zabírají značnou část práce. Tento most byl vybrán ve spolupráci 
s firmou Mostní a silniční s.r.o., a ŘSD, závodem Brno. Diplomant se aktivně zúčastnil na 
průzkumu mostu buď samostatně, anebo spolu s pracovníky firmy Mostní a silniční s.r.o., 
zpracování výsledků prohlídky a vyhodnocení zkoušek prováděl zcela samostatně.  
Celá práce je charakteristická tím, že byla prováděna výhradně pro potřeby praxe. Těmto 
potřebám je přizpůsobeno členění práce i její obsah. Velký důraz je kladen na přehlednost a 
fotodokumentaci (včetně detailního popisu). Zde by bylo možné zvýšit kvalitu uvedených 
fotografií použitím jiné tiskárny či papíru – v elektronické formě je kvalita vyšší. Textový 
komentář k fotografiím je velmi obsáhlý a umožňuje snadnou orientaci bez zbytečného 
listování.  
Dále následuje vlastní provedení zkoušek, zejména posouzení kvality betonu z hlediska 
pevnosti v tlaku, ale rovněž zkoušky karbonatace a obsahu chloridů. Výsledkem práce je 
jednoznačné odhalení příčin poruch a stanovení rozsahu poškození podpěr. 
Práce 116 stranami textu splňuje rozsah daný zadáním (kromě toho obsahuje ještě několik 
stran příloh), je členěna logicky a má velmi dobrou úroveň. Všechny cíle diplomové práce 
byly splněny. 
 
Při hodnocení práce diplomanta považuji za nezbytné vyzdvihnout a zohlednit jeho aktivní 
přístup při terénních pracích a rovněž jeho samostatnost při řešení dané problematiky. Přes 
drobné formální nedostatky hodnotím práci jako velmi zdařilou a navrhuji hodnocení:  
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