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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stavební průzkum mostní konstrukce 

Autor práce: Petr Nápravník 

Oponent práce: Ing. Petr Žítt 

Popis práce: 

Bakalářská práce pana Petra Nápravníka s názvem „Diagnostika mostní konstrukce“ je ve své 

podstatě členěna na teoretickou část sestávající ze čtyř kapitol a dále praktickou část, která je 

popsána v šesti kapitolách. 

Teoretické kapitoly práce chronologicky za sebou popisují cíle práce v úvodní části. Dále bakalant 

v práci popisuje význam a vývoj mostních konstrukcí, mostní názvosloví, návrhové charakteristiky 

mostů, prohlídky mostů a hodnocení mostu a jeho částí. 

Část teoretické pasáže práce je věnována mostům z prefabrikovaných nosníků, a to konkrétně 

nosníků I-73, které se nachází na objektu, kde byla provedena diagnostika in-situ, které se bakalant 

zúčastnil. 

Poslední teoretická kapitola práce se věnuje obecným datům ohledně stavebně-technických 

průzkumů, metodám používaných při diagnostice in-situ a následným laboratorním zkouškám. 

V praktické části práce je detailně popsána vlastní diagnostika in-situ. V kapitolách 5 až 10 jsou 

podrobně zdokumentovány a vyhodnoceny všechny sledované parametry (odběr jádrových vývrtů, 

výroba zkušebních těles, provedení a vyhodnocení dílčích pevností, NDT zkoušky betonu, odtrhové 

zkoušky, stav předpínací výztuže,  

V závěrech práce je stručný výčet použitých diagnostických metod a jsou zde uvedeny souhrnné 

výsledky provedeného průzkumu. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky k práci: 

Podrobné výsledky z provedené diagnostiky včetně vyhodnocení by bylo v případě takovéhoto 

rozsahu práce vhodné vyčlenit do samostatných příloh. 

V závěru jsou stručně popsány základní úkony spojené s očištěním dotčených konstrukcí včetně 

základního návrhu sanačních opatření. Toto by bylo v rámci práce vhodné rozepsat obsáhleji a 

vyčlenit do samostatné kapitoly. 

Dotazy k práci: 

Je možné použít pro NDT zkoušky betonu i jiné metody kromě tvrdoměrných zkoušek? 

Jak bychom postupovali v případě zjištěné nestejnoměrnosti betonu z hlediska jeho zatřídění do 

příslušné pevnostní třídy? 

Které další diagnostické práce, které na objektech nebyly provedeny, by bylo dále vhodné provést, 

aby byla diagnostika více ucelená? 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována pečlivě. Zvolené téma je aktuální. Bakalant projevil velmi dobré 

znalosti při zpracování teoretické části práce, provádění diagnostiky v terénu i následných 

laboratorních zkoušek.  

Jak již bylo výše uvedeno, výsledky z praktických měření bylo vhodnější vyčlenit do samostatných 

příloh. Tím by byla práce přehlednější a více „čtivá“. V rámci závěru by bylo vhodné ještě provést 

souhrnné tabulky všech výsledků. 

Bakalářská práce splňuje všechny předepsané náležitosti. Rozsah práce je nad rámec obvyklého 

rozsahu u bakalářských prací. Z těchto důvodů doporučuji hodnocení práce klasifikačním stupněm: 
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