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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

Autor práce: David Řezáč 

Oponent práce: Ing. Tereza Komárková 

Popis práce: 

Bakalářská práce Davida Řezáče s názvem „Stavební průzkum a diagnostika konstrukce“ 

s celkovým rozsahem 94 stran je členěna na dvě hlavní části – teoretickou se 38 stranami 

a praktickou se 46 stranami, čímž převyšuje požadavky na bakalářskou práci. V teoretické části 

se student věnuje popisu vybraných diagnostických metod využitelných při provádění stavebně 

technického průzkumu stavebních konstrukcí ze železobetonu a především z betonu 

předpjatého. Poměrně velká část je věnována hodnocení vybraných vlastností betonu, na škodu 

je lehké neuspořádání jednotlivých kapitol a jejich návaznost. Některé kapitoly se podstatou 

opakují. Praktická část bakalářské práce je věnována dvěma vybraným mostním konstrukcím, 

které byly předmětem provedeného stavebně technického průzkumu za účelem hodnocení 

stávajícího stavu vyztužení. Detailně je proveden jejich popis a zvolené diagnostické metody. 

Většina této části obsahuje grafické výstupy získané z diagnostických přístrojů – 

elektromagnetický indikátor a georadar, s dílčími komentáři. V závěru práce student souhrnně 

komentuje dosažené výsledky a možnosti využití zvolených diagnostických přístrojů. 

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: 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, avšak přesto mám k ní 

jisté výhrady. V teoretické části jsou některé kapitoly věnovány metodickým postupům, které 

nebyly pro praktickou část využity. Velkou výhradu bych měla k práci s literaturou. Ne všechny 

použité zdroje byly zvoleny relevantně, mimo výčtu norem je počet použitých zdrojů malý.  

Mylná je použitá terminologie dle současných patných norem, viz Kapitola 2.3.1.1 Stejnorodost 
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betonu. Zvolená návaznost dílčích kapitol na sebe je zavádějící, obsahově se některé kapitoly 

duplují. V praktické části, ač přes prokazatelně množství odvedené práce in-situ, bych ocenila 

souhrnnější komentáře k jednotlivým mostním konstrukcím i jejich částí. Grafické vyhodnocení 

stávajícího vyztužení hodnocených konstrukcí provedené studentem není úplně přehledné. 

Přes jisté výtky, je z této bakalářské práce zřejmé, že se student v dané problematice orientuje, 

jen bohužel ne vždy své myšlenky interpretuje srozumitelně.  

 

K předložené práci mám následující dotazy:  

1. Vysvětlete termín „Stejnorodost betonu“, jak je tato charakteristika kompozitu 

hodnocena? Uveďte správný termín dle současně platných norem.  

2. Má vliv kvalita betonu na stav předpínací výztuže u předpjatých konstrukcí?   

3. Jaké jsou podle vašeho názoru přípustné excentricity uložení výztuže, aby bylo možné 

tvrdit, že stávající stav odpovídá projektové dokumentaci? Viz str. 80.  

4. Na str. 83 tvrdíte „ Na základě mého průzkumu bude možné mechanicky ověřit polohu 

pouze v 91 % celkové délky kabelů.“ Prosím blíže vysvětlete tento závěr, vyvozený na 

základě vaši práce, vysvětlete termín „ mechanické ověření“.  

 

Závěr: 

Přes uvedené připomínky bakalářskou práci Davida Řezáče doporučuji k obhajobě a hodnotím:  

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 4.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


