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Bc. V eronika Øezáèová zpracovala diplomovou práci na téma "Diagnostický prùzkum
objektu historické budovy". Dle zásad pro vypracování specifikovaných v zadání ze dne
31.03.2011 je v práci øešena problematika základního diagnostického prùzkumu historického
objektu existující školní budovy v univerzitním areálu pøi ulici Komenského námìstí v Bmì.

V úvodních kapitolách je na základì rešerše citované literatury pøehlednì komentována
problematika stavebnì technických a statických prùzkumù existujících konstrukcí,
specifikovány navržené a následnì aplikované diagnostické metody vèetnì vyhodnocovacích
postupù. Tuto èást diplomové práce lze považovat za teoretickou.

V praktické èásti je øešena problematika vlastní realizace diagnostických prací a jejich
vyhodnocení. S touto èástí práce pøímo souvisí pøílohy, ve kterých jsou zpracovány v
tabelámí a grafické podobì výsledky a vyhodnocení laboratomích prací, rozsáhlá a podrobnì
komentovaná fotodokumentace, lokalizace poloh diagnostických oblastí ve výkresová èásti a
statický výpoèet vybrané stropní konstrukce. V závìrech práce je na základì vyhodnocení
diagnostického prùzkumu zpracován ideový návrh modemizace hodnoceného objektu.

Studentka Bc. V eronika Øezáèová prokázala zpracováním diplomové práce schopnost
odbomé a samostatné orientace v øešené problematice a splnila požadavky specifikované
zadáním. Oceòuji pøedevším pøehledné a chronologicky správné zpracování, které plnì
odpovídá požadavkÙIn na závìreènou zprávu stavebnì technického prùzkumu pøedmìtného
objektu, která je reálným a objektivním podkladem pro pøípadný návrh stavebních opatøení v
pøípadì investièního zámìru revitalizace objektu a také efektivním podkladem pro zpracování
plánu prací pøi bìžné údržbì objektu. V teoretické èásti mohla být rozsáhleji zpracována
metodika aplikace ultrazvukové impulsní metody pro identifikaci geometrických parametrù
zabudovaných ocelových profilù v masivu betonu klenbových stropù.

V pøípadì uspokojivých reakcí na dotazy a pøipomínky oponenta pøi odbomé rozpravì k

obhajobì diplomové práce hodnotím tuto následujícím stupnìm.

Klasifikaèní stupeò ECTS: B (1,5)

~~-

Podpis

V Bmì dne 24.01.2012

L:IQ.;fi"Qi'nr nn;"..

Klas. stupeò
ECTS B c D E FA

Èíselná
klasifikace 1.5 2 2,5 4


