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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

Autor práce: Bc. Vojtěch Zlámal  

Oponent práce: Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená práce se v souladu s uvedeným zadáním zabývá problematikou stavebního 

průzkumu a diagnostikou konstrukce a následně pak vypracováním statického výpočtu 

konkrétních prvků stávajícího objektu na základě provedených prací in-situ s následným 

vyhodnocením zjištěných údajů. 

Diplomová práce obsahuje celkem 112 stran textu včetně obrázků, tabulek, literatury  

materiálových charakteristik konstrukce včetně statického posudku železobetonového stropu, 

je rozdělena do 10 

kapitol, které na sebe logicky navazují. Rozsah práce je dostatečný. 

Diplomová práce kromě kapitol předepsaných obsahuje dvě hlavní kapitoly, část teoretickou a 

část praktickou. 

Teoretická část obsahuje logický přehled používaných diagnostických metod ve stavebnictví. 

Celá teoretická část je zpracována na vysoké úrovni, přehledně a v odpovídajícím rozsahu. 

V praktické části je velmi dobře dokumentován zvolený diagnostický průzkum včetně 

podrobného popisu a fotodokumentace. 

Rozsah a způsob stanovení pevností betonových konstrukcí a stanovení počtu, rozmístění a 

druhu výztuže ve stanovených průřezech konstrukce je proveden na patřičné úrovni včetně 

vyhodnocení. Po stránce obsahové i odborné je diplomová práce řešena uceleně od vlastní 

prohlídky, přes průzkum konstrukce až po statický výpočet stanovených prvků. 

Veškerá měření byla provedena pečlivě na odpovídající technické i praktické úrovni. 

Drobné nepřesnosti v práci, mají formální charakter a neovlivňují celkový výsledek DP. 

Výsledky práce splňují všechny požadavky zadání, jak co do rozsahu diagnostických prací, tak i 

co do vyhodnocení a interpretace výsledků ve statickém posouzení. 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Odpovídající odborná úroveň 

2. Využití současných používaných diagnostických metod 

3. Plné využití současně dostupné literatury 

4. Velmi dobrá dokumentace a fotodokumentace 

5. Výsledky práce splňují všechny požadavky zadání, jak co do rozsahu diagnostických 

prací, tak i co do vyhodnocení a interpretace výsledků ve statickém posouzení. 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci obhajoby diplomové práce by měly být zodpovězeny následující otázky: 

1. Dala by se v tomto diagnostickém průzkumu použít radiografická metoda? Uveďte 

jednoduchý příklad vyhodnocení radiogramů, kdy výztuž je ve dvou vrstvách. 

2. Vysvětlete pojem karbonatace betonu – popište jednotlivé fáze. 

 

Závěr: 

Závěrem mohu konstatovat, že diplomová práce byla velmi pečlivě a kvalitně provedena včetně 

splnění požadavků zadání. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


