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Ve své bakalářské práci s názvem „Stavebně technický stav existující konstrukce“ se 

bakalant Filip Šmahelka věnuje v teoretické oblasti zejména metodice při provádění stavebně 

technického průzkumu existující konstrukce s důrazem na hodnocení jejího aktuálního stavu.  

Dále jsou v teoretické části práce zpracovány diagnostické metody z hlediska jejich členění 

na nedestruktivní a semidestruktivní. Součástí kapitoly diagnostických metod jsou v širší 

rovině popsány vybrané metody běžně používané při terénních diagnostických průzkumech 

objektů občanské výstavby. 

V praktické části se bakalant věnuje provedení stavebně materiálového průzkumu kvality 

betonu nosné železobetonové konstrukce vybraného objektu. Součástí kapitoly je zakreslení 

polohy odběrových míst, fotodokumentace vzorků a vyhodnocení pevnostních parametrů 

betonu a určení skladby podlah jakožto doplňkových zkoušek při odběrech vzorků betonu. 

Nedílnou součástí bakalářské práce jsou přílohy P1 (podobné tabelární zpracování 

pevnostních parametrů betonu) a P2 (podrobná fotodokumentace pořízená v místě provádění 

stavebně materiálového průzkumu). 

Připomínky: 

- v textech na str. 16 a 17 uváděná norma ISO 2394 není v norem v kapitole 6 Literatura 

a použité podklady 

- v diagnostických metodách nejsou popsány akustické trasovací a endoskopické metody 

používané ve stavebnictví, které by dle mého názoru z hlediska ucelenosti bylo vhodné 

zařadit 

- ve vybraných diagnostických metodách by bylo vhodné kromě radiografických metod 

určení vyztužení popsat i jiné způsoby 

Dotazy: 

- jak bychom obecně postupovali v rámci předběžného stavebně technického průzkumu 

objektu, nemáme-li k dispozici žádné vstupní podklady? 

- jakými metodami lze stanovit hloubku karbonatace, popř. míru karbonatace? 

- jakými dostupnými způsoby spolehlivě prokážeme vyztužení prvku v požadovaném 

místě konstrukce? 

 

 

 

 



Bakalářská práce je zpracována pečlivě s přehledným a logickým členěním jednotlivých 

kapitol. Navazující přílohy jsou věcné a mají vhodný doplňující charakter k praktické části 

textu bakalářské práce. 

V teoretické části práce byl prostor pro obsáhlejší zpracování diagnostických metod 

používaných ve stavebnictví. 

Z výše uvedeného textu posudku, připomínek a závěrečného zhodnocení práce navrhuji 

bakalantovi udělit hodnocení: 
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V Brně dne 08. 06. 2015 ................................................... 
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