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Bakalářská práce s názvem  „Návrh a provedení diagnostiky objektu“  se zabývá 
průzkumem silničního železobetonového mostu evidenčního čísla 325-021 v Hostinném 
v Královéhradeckém kraji  

Dle zadání BP ze dne 30.11.2014 obsahuje předkládaná práce nejen teoretickou část 
týkající se problematiky diagnostiky konstrukcí , ale i zhodnocení vlastní vizuální prohlídky 
objektu a vyhodnocení provedených zkoušek jak in situ, tak i laboratorních.   

Bakalářská práce je přehledně členěna do osmi kapitol a šesti příloh. Stěžejní část práce 
tvoří kapitoly 3 a 4. 

Kapitola 3 je věnována teoretické  části práce.  Jsou zde rozebrány  jednotlivé druhy 
diagnostických metod používaných při zkoumání stavebních objektů. Vzhledem k zaměření 
praktické části je velká pozornost soustředěna především na metody a postupy používané pro 
železobetonové konstrukce.  

Kapitola 4 obsahuje praktickou část BP. Jedná se o vlastní diagnostiku železobetonového 
silničního mostu ev.č. 325-021 v Hostinném.  V úvodní podkapitole je shrnuta historie 
objektu, kde bakalant prokázal schopnost zajistit dobové podklady a práci s nimi.  Následuje 
vlastní vizuální prohlídka s popisem konstrukčního řešení předmětného objektu. Dále pak 
návrh a vyhodnocení provedených diagnostických prací a laboratorních zkoušek.  

V souladu se zadáním je v další podkapitole proveden přepočet únosnosti v ohybu 
příčníku na základě zjištěných materiálových charakteristik. 

Závěr dané kapitoly shrnuje stav objektu a poukazuje na jeho nejzávažnější vady či 
poruchy. Nechybí zde ani návrh dalšího postupu. 

Nedílnou součástí předkládané BP jsou přílohy A až F obsahující původní výkresovou 
dokumentaci, fotografie a provedených zkoušek jak laboratorních, tak i in situ. 

Student prokázal nejen schopnost samostatné práce a orientace v dobových podkladech , 
ale i schopnost aktivně se podílet na pracích in situ. Student pracoval samostatně a splnil 
veškeré cíle specifikované v zadání BP.  Celkově  hodnotím předkládanou bakalářskou prácí 
následujícím stupněm. 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

V Brně dne 6.6.2015 ................................................... 
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