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Diplomová práce s výše uvedeným názvem obsahuje 123 stran textu a řadu příloh, 
čímž splňuje či spíše překračuje požadavky kladené na rozsah diplomové práce. 

Práce se zabývá monitorováním stavebních objektů dotčených okolní stavební 
činností. Po úvodu a definování cílů práce následují dvě teoretické kapitoly, z nichž jedna řeší 
metody sledování trhlin a ve druhé je zpracována metodika provádění pasportů. Lze 
konstatovat, že obě tyto kapitoly jsou velmi cenné, neboť jsou zde kromě známých metod a 
přístrojů uvedeny i novinky z této oblasti.  

Praktická část navazuje praktickým příkladem pasportizace poruch objektu dotčeného 
stavbou tunelu v Brně – Králově Poli. Příklad je zpracován velmi pečlivě, s velkou dávkou 
vlastní tvůrčí práce. Jelikož součástí tohoto příkladu nebylo vlastní provedení měření, byla 
diplomová práce rozšířena o druhý případ sledování objektu, tentokrát s uceleným 
monitorováním vybraných poruch po dobu jednoho roku. Diplomantka se podílela na 
osazování měřicích základen, vlastní měření pak po zaučení prováděla a vyhodnocovala zcela 
samostatně.  

Výsledky zkoušek jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů, vše je doplněno o 
velmi názorné fotografie a obrázky. Následuje analýza chování konstrukce, které předcházela 
mravenčí práce při získání informací o objektu a jeho historii.  

Po stránce obsahové i odborné je diplomová práce řešena uceleně a komplexně. 
Všechny požadavky zadání byly splněny. Diplomantka použila platné normy a předpisy. V 
práci řádně uvedla a citovala všechny použité prameny. Po formální stránce je práce 
zpracována na vysoké úrovni, tabulky jsou přehledné a mají jednotnou úpravu, fotografie i 
obrázky jsou velmi kvalitní. Jediné výhrady by se mohly týkat kvality převzatých obrázků. 

 
Závěrem konstatuji, že předložená práce obsahem odpovídá a rozsahem překračuje 

požadavky na diplomovou práci. Diplomantka vložila do úspěšného řešení problému značné 
množství tvůrčí práce a prokázala schopnost samostatně řešit i poměrně složitou 
problematiku, ke které je běžně zapotřebí určitých zkušeností. Rovněž po formální stránce má 
práce výbornou úroveň. Navrhuji proto klasifikaci: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: ________A / 1____________________ 
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