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Diplomová práce studentky Kristiny Ptáčkové s názvem „Experimentální a numerická analýza zesílení 
železobetonového vetknutého prvku” je zaměřena na návrh metodiky, provedení a vyhodnocení 
experimentálních a numerických výsledků vetknutého železobetonového trámu, jak referenčního, tak 
zesíleného pomocí externí lepené ocelové výztuže. 

První kapitola práce je zaměřena na problematiku zesilování železobetonových konstrukcí, tato kapitola je 
zpracována velmi pečlivě a věcně. Studentka zde přehledně uvádí výčet jednotlivých metod zesilování včetně 
metodiky provádění. Navazující kapitoly diplomové práce jsou zaměřeny na problematiku výroby zkušebních 
těles, ošetřování čerstvého betonu a laboratorní zkoušky za účelem ověření fyzikálně mechanických parametrů 
betonu a oceli. Reálně zjištěné parametry použitých materiálů studentka v navazující části práce využila pro 
vyhotovení statických výpočtů a upřesnění matematického modelu v programu Atena 2D. V závěru práce 
studentka porovnává přínos externího zesílení na statické parametry vetknutého nosníku. Pro porovnávání 
vlivu zesílení na únosnost vetknutého nosníku jsou použity jednak výsledky statického výpočtu dle ČSN EN 
1992-1-1, výsledky experimentální analýzy a výsledky numerické analýzy pomocí programu Atena 2D. 

Přílohy 
Obsáhlá přílohová část velmi dobře doplňuje části teoretických předpokladů popsaných v předchozích 
kapitolách diplomové práce. Přílohy obsahují přehledně a podrobně vypracované statické výpočty. Dále jsou 
v přílohové části tabelárně zpracovány výsledky fyzikálně mechanických laboratorních zkoušek. V neposlední 
řádě je přílohová část doplněna výkresovou dokumentací a fotodokumentací provedených laboratorních prací. 
 
Dotazy a připomínky: 
- Jakým způsobem lze na železobetonové konstrukci určit hloubku karbonatace za účelem provádění 

dodatečného zesílení? 
- Jaký je rozdíl mezi pracovním a deformační diagramem materiálu? 
- Proč byl měřen průhyb u podpor vetknutého nosníku při zatěžovací zkoušce, když byly okrajové podmínky 

tvořeny tuhým ocelovým rámem? 
 
Diplomová práce studentky Kristiny Ptáčkové je zpracována pečlivě, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně 
navazují. Přílohové části práce, zejména statické výpočty se odkazují na reálné parametry materiálu, které 
výpočty značným způsobem upřesňují. V rámci zadaného tématu diplomové práce se studentka velmi 
podrobně seznámila s metodami experimentální a numerické analýzy laboratorně testovaných prvků. 
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