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Diplomová práce s výše uvedeným názvem se dělí na pět základních kapitol, ve 
kterých řeší zajímavou a stále aktuální problematiku hodnocení stávajícího objektu 
poškozeného okolní stavební činností před jeho komplexním statickým zajištěním. Práce 
obsahuje 95 stran textu a další strany příloh, čímž bohatě splňuje požadavky kladené na 
diplomovou práci.  

Teoretická část je členěna na dvě kapitoly. V první je zpracován ucelený přehled 
metod pro diagnostiku zděných konstrukcí. Druhá teoretická kapitola řeší problematiku 
hodnocení existujících konstrukcí podle zásad ČSN ISO 13822, zejména z hlediska 
spolehlivosti. Diplomantka zde navazuje na svoji bakalářskou práci.  

V praktické části je řešeno předběžné a podrobné hodnocení stávajícího zděného 
objektu se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím na Palackého ulici v Brně. 
Postup hodnocení odpovídá zásadám ČSN ISO 13822 – jsou zde shromážděny dostupné 
informace o stavbě včetně širšího okolí (včetně geologie). Následuje plán hodnocení objektu a 
provedení prvotní prohlídky včetně fotodokumentace. Podrobné hodnocení konstrukce se 
zaměřilo jednak na vodorovné nosné konstrukce (sondy do stropů), jednak na svislé zděné 
konstrukce (zkoušky zdiva). V rámci podrobného hodnocení diplomantka provedla řadu 
zkoušek malty, cihel a výsledky zpracovala statisticky. Na základě výsledků zkoušek 
provedla posouzení kritických průřezů nosného zdiva i dřevěného trámového stropu včetně 
statického výpočtu. Na základě výsledků posouzení byl nakonec proveden návrh statického 
zajištění pomocí předpínacích lan a rozšíření stávajících základů. 

Po stránce obsahové i odborné je diplomová práce řešena uceleně a komplexně. 
Všechny požadavky zadání byly splněny. Diplomantka použila platné normy a předpisy. V 
práci řádně uvedla a citovala všechny použité prameny. Po formální stránce je práce 
zpracována na vysoké úrovni, tabulky jsou přehledné a mají jednotnou úpravu, fotografie i 
obrázky jsou velmi kvalitní.  

Celkově lze konstatovat, že rozsahem i obsahem odpovídá předložená práce 
požadavkům na diplomovou práci. Diplomantka prokázala schopnost zcela samostatně 
zpracovat zadanou tématiku, precizně vyhodnotit výsledky průzkumu a formulovat závěry. 
Rovněž po formální stránce má práce vysokou úroveň. Navrhuji proto klasifikaci: 
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