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Tématem diplomové práce Lukáše Egera je výzkum příčin vzniku poruch betonových 

prvků typu Face Block.  

Rozsah diplomové práce je 126 stran, včetně příloh. V úvodních pasážích teoretické 

části je pozornost věnována jednak popisu zkoumaných betonových prvků a dále pak jsou zde 

rešeršním způsobem uvedeny klíčové legislativní a technologické požadavky kladené na 

konstrukce zděné z betonových tvarovek. Klíčová oblast teoretické části se pak věnuje 

analýze potenciálních příčin poruch konstrukcí z betonových tvarovek (např. působení mrazu, 

objemové změny související s kolísáním vlhkosti a teploty atd.), věnuje se též metodám pro 

měření objemových změn atd. Pozitivně lze hodnotit například fakt, že v této části diplomant 

relevantním způsobem pracuje s texty znaleckých posudků zabývajících se řešenou 

tématikou. Teoretická část práce je obsáhlá a je zpracována kvalitním způsobem.   

Cíl práce je formulován jasně a zcela koresponduje se zadáním. Experimentální část 

jako taková je rozdělena do čtyř hlavních etap. První z etap řešení je zaměřena na vymezení a 

stanovení klíčových fyzikálně mechanických parametrů tvarovek. V druhé etapě pak jsou 

testovány dva typy výplňových betonů. Třetí etapa řešení je pak etapou nosnou a je v ní 

analyzováno chování systému tvarovka – výplňový beton v různých tepelně vlhkostních 

režimech. Získané údaje jsou pak použity při realizaci matematických modelů chování 

studovaného typu konstrukcí v různých klimatických podmínkách, a to je náplní čtvrté etapy 

řešení.  

. Experimentální část práce je značně obsáhlá. Získané výsledky jsou přehledně 

zpracovány formou tabulek a grafů. Velmi kladně lze hodnotit přístup, kterým diplomant 

přistupuje k vyhodnocování získaných poznatků. Tím student prokázal schopnost samostatně 

řešit zadaný technický problém.  

Hodnocená práce byla zpracována erudovaným způsobem. Rozsah provedených 

experimentů je značný. Dosažené výsledky jsou podrobně zpracovány a diskutovány. Rovněž 

tak závěry, které diplomant formuluje, jsou logické. Diplomová práce splnila zadání. Z tohoto 

důvodu ji hodnotím známkou   
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