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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Experimentální zkoušky vyztužených a zesílených betonových 

deskových prvků 

Autor práce: Bc. Dominik Lisztwan 

Vedoucí práce: Ing. Petr Žítt 

Popis práce: 

Diplomová práce Bc. Dominika Lisztwana s názvem „Experimentální zkoušky vyztužených a 

zesílených betonových deskových prvků“ se zabývá návrhem, výrobou, provedením 

experimentů a vyhodnocením různých variant zesílení prostě uložených železobetonových 

desek. 

První čtyři teoretické kapitoly se věnují úvodnímu slovu, vytyčeným cílům práce, teoretické 

rovině poruch a zesilování betonových konstrukcí a zatěžovacím zkouškám stavebních 

konstrukcí včetně měřících metod, snímačů a dalších používaných zařízení. 

Kapitolou č. 5, kde se diplomant věnuje návrhu a výrobě zkušebních těles a prvků začíná vlastní 

popis praktické, experimentální části diplomové práce. 

Kapitola 6 se věnuje stanovení charakteristik použitých materiálů. Následující kapitola popisuje 

experimentální zatěžovací zkoušky všech provedených prvků včetně základní fotodokumentace 

a základních výstupů z provedených experimentů. 

Nedílnou součástí práce je provedení nelineárních analýz v prostřední softwaru Atena Science 

v kombinaci s preprocesorem GID. V deváté kapitole je uvedena teorie statických výpočtů 

k jednotlivým variantám navržených deskových prvků. 

Následující, desátá kapitola podrobně popisuje výsledky provedených experimentů a analýz 

včetně vzájemného tabelárního porovnání jednotlivých výsledků na dílčích prvcích. Kapitola 

jedenáctá popisuje porovnání výsledků napříč provedenými experimenty. 

V závěrech práce jsou slovně shrnuty výsledky s ohledem na předpokládané navýšení 

únosnosti zesilovaných prvků včetně omezení a limitů jednotlivých variant a dále  

 

Nedílnou součástí diplomové práce jsou seznamy použité literatury, obrázků, tabulek, grafů a 

příloh. 

 

V rámci jednotlivých příloh je podrobně zpracována výkresová dokumentace prvků, podrobné 

výsledky materiálových zkoušek, statický výpočet a fotodokumentace. 
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Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomant pan Bc. Dominik Lisztwan při řešení své závěrečné práce prokazoval po celou dobu 

výbornou schopnost orientovat se v dané problematice počínaje návrhem prvků, jejich 

výrobou, provedením experimentálních a souvisících laboratorních zkoušek. 

V rámci práce diplomant provedl rozsáhlé nelineární numerické analýzy a statické výpočty 

všech variant zatěžovacích zkoušek, což byl časově náročný úkol a výstupy získané těmito 

analýzami jsou velmi dobře zpracovány a práci excelentně doplňují. 

Diplomant ke své práci i k dalším úkolům přistupoval s plným nasazením a odhodláním. 

Diplomová práce je zpracována na velmi vysoké odborné úrovni, po grafické stránce je velmi 

přehledná a jednotlivé kapitoly mají logickou vzájemnou návaznost. Práce splňuje všechny 

předepsané náležitosti. Z těchto důvodů doporučuji hodnocení práce klasifikačním stupněm 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 26. ledna 2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


