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Popis práce: 

V úvodu práce se bakalant věnuje polemice ohledně potřeby diagnostických metod a jejich 

použití při záchraně do jisté míry historických objektů ze železobetonu s možnostmi odhadu 

výše investic potřebných pro nové využití těchto objektů. Je zde uveden příklad v podobě 

objektu z počátku 20. století s jeho přestavbou na galerii. 

V následující kapitole jsou vymezeny cíle práce, které se týkají zejména rešerše historických 

pramenů, přístupu k navrhování konstrukcí v jednotlivých obdobích a stručnému přehledu 

diagnostických metod v rovině teoretické. Cílem praktické části práce bylo provedení a 

vyhodnocení diagnostiky vybraného objektu. 

Ve třetí, teoretické kapitole jsou v její úvodu popsány jednotlivé složky betonu a oceli 

užívané v daném období. Dále se kapitola stran historie věnuje teoretickým zásadám při 

navrhování železobetonových konstrukcí u odlišných typů navrhovaných prvků. Nedílnou 

součástí teoretické kapitoly je dále stručný přehled používaných diagnostických metod a to jak 

metod destruktivních (odběr jádrových vývrtů a provedení sekaných sond) tak i 

nedestruktivních (NDT zkoušky Schmidtovým tvrdoměrem, profometrické a radarové kontroly 

polohy výztuže).  

Součástí této kapitoly je dále laboratorní hodnocení kvality betonu dle současně platných 

postupů, určení statického modulu pružnosti betonu v tlaku a určení dynamického modulu 

pružnosti betonu ultrazvukovou metodou. Poslední laboratorní zkouškou v práci popsanou je 

provedení tahové zkoušky vzorku výztuže s příslušným vyhodnocením dílčích parametrů. 

V praktické části práce se bakalant věnuje provedení diagnostiky objektu skladištní haly 

bývalé textilní továrny Vlněna v Brně. V rámci prací in-situ byly odebrány vzorky betonu a to 

z míst se silně zaolejovaným povrchem a dále z míst referenčních. Současně bylo možné 

odebrat vzorky výztuže (objekt se nacházel v demolici) a provést tahové zkoušky v laboratoři. 

V kapitole je popsána historie Vlněny od jejího vzniku až do současného zániku. 

V rámci prací in-situ se bakalant podílel na odběru vzorků betonu, diagnostice vyztužení 

sloupů včetně ultrazvukového měření doby průchodu po výšce sloupu. 

Při laboratorních zkouškách bylo na zkušebních tělesech provedeno ultrazvukové měření 

doby průchodu s následným vyhodnocením jednotlivých parametrů. Dále byly provedeny 

statické moduly pružnosti v tlaku a zkoušky pevnosti v tlaku, z nichž byly dále určeny dle 
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platných normových předpisů pevnostní třídy betonu pro jednotlivé průměry vzorků, typy 

konstrukcí a zaolejované a referenční části konstrukce. 

Poslední skupinou laboratorních zkoušek jsou tahové zkoušky výztuže, kde bakalant 

porovnává výsledky zkoušek na výztužích odebraných z konstrukce s výsledky tahových 

zkoušek výztuží užívaných v současnosti. 

V závěrech práce jsou zkonstatovány metody použité při diagnostice objektu a je zde 

popsáno srovnání jednotlivých dosažených výsledků. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

V textu práce bych ocenil zmínku o způsobu posuzování železobetonových konstrukcí v době 

výstavby diagnostikovaného objektu. 

V praktické části práce mohlo být u sloupu při provedené profometrické kontrole výztuže 

vykresleno schéma vyztužení. 

Jakým způsobem se u tahových zkoušek v případě deformačního diagramu vyhodnocuje 

přetvoření ve výztuži? Ovlivní výsledek skutečnost, dojde-li k přetržení výztuže mimo oblast 

měřící základny? 

Jsou v oblasti diagnostiky konstrukcí metody, kterými bychom mohli prokázat vliv 

zaolejovanosti na mikrostrukturu betonu? 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována velmi pečlivě. Zvolené téma je dostatečně aktuální. Bakalant 

projevil dostatečné znalosti při zpracování diagnostiky a vyhodnocení laboratorních zkoušek. 

Bakalářská práce splňuje všechny předepsané náležitosti. Z těchto důvodů doporučuji 

hodnocení práce klasifikačním stupněm: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  4. června 2017  Podpis oponenta práce:  


