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Název práce:  

Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

 

Stručný popis zadaného úkolu:. V rámci teoretické části práce bylo cílem zpracovat přehled 

metod umožňujících detekci poruch ve struktuře konstrukcí – impact-echo, ultrazvukové, 

radiografické a georadaru, a porovnání těchto metod z hlediska principů.  

Experimentální část měla za cíl provést porovnávací měření vybranými metodami – zejména 

ultrazvukem a radarem na dvou modelech železobetonové konstrukce. S uměle vytvořenými 

defekty. Výsledky byly zpracovány tabelárně a graficky, s fotografickou dokumentací a 

závěrečným zhodnocením použitelnosti metod. 

 

Úroveň práce: Práce je zpracována na velmi dobré úrovni po stránce věcné i po stránce 

formální – obrázky jsou kvalitní, jazyk je technický, ale čtivý. Všechny prameny jsou řádně 

citovány. V teoretické části je přehledným způsobem zpracován přehled metod využitelných 

k detekci dutin, přičemž větší pozornost je věnována metodě ultrazvukové a radaru. 

Experimentální část je zpracována přehledně, kromě obrazové a grafické dokumentace není 

zanedbána ani část textová – popis měření je velmi obšírný. Výstupem experimentální práce 

je řada měření zpracovaná zejména graficky ve formě výstupů z měřicích přístrojů, ovšem 

nechybí ani vlastní grafické zpracování u přímého prozvučování ultrazvukovou impulzní 

metodou. Výsledky jsou vhodně doplněny výběrem fotodokumentace měřených bloků a 

názornými nákresy. V závěru jsou shrnuty výsledky měření a porovnány jednotlivé metody 

z hlediska použitelnosti. Výsledky práce jsou velmi přínosné pro další rozvoj těchto metod. 

 

Míra samostatnosti zpracování práce: Bakalant pracoval samostatně, při zpracování práce 

průběžně konzultoval.  

 

Míra splnění zadání: Práce splnila rozsah daný zadáním, všechny hlavní zásady dané zadáním 

byly splněny. 

 

Celkový přístup studenta k vypracování zadaného úkolu byl aktivní.  
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