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Název práce:  

Prohlídka a předběžné hodnocení železobetonového mostu 
 

Stručný popis zadaného úkolu: Bakalářská práce pojednává o aktuální problematice 

prohlídek, průzkumu a hodnocení železobetonových silničních mostů. Teoretická část 

v souladu se zadáním popisuje mostní názvosloví, zatřídění mostů, prohlídky mostů, dále se 

stručně zabývá diagnostickým průzkumem a hodnocením mostů. 

Praktická část řeší prohlídku, dokumentaci stavu a předběžné hodnocení konkrétního 

silničního trámového mostu v obci Újezd u Brna. Na závěr je proveden návrh podrobného 

průzkumu mostu. K praktické realizaci průzkumu zatím bohužel nedošlo, což student nemohl 

ovlivnit. 

 

Úroveň práce: Práce je členěna logicky a je zpracována velmi dobře po stránce věcné. 

Všechny prameny jsou pečlivě citovány. V úvodu jsou uvedeny širší souvislosti včetně 

historie nejen betonového mostního stavitelství. Teoretická část je zpracována přehledně. 

Praktická část sestává většinou z fotodokumentace a popisu stavu vybraného mostního 

objektu. Z formálního hlediska je třeba ocenit kvalitu fotografií, která se ani při tisku příliš 

nezhoršila. Rovněž popisu obrázků byla věnována patřičná pozornost.  

Určité výhrady směřují k formální úpravě textu. Při formování textu nebyly dodrženy 

typografické zásady týkající se mezer mezi odstavci. Vlastní text obsahuje místy ne zcela 

jasné obraty a drobné překlepy (např. pevnost v talku v nadpisu 4.4.2). 

 

Míra samostatnosti zpracování práce: Bakalant pracoval samostatně a aktivně. 

 

Míra splnění zadání: Práce má 60 číslovaných stran textu, bez příloh, což vzhledem 

k množství fotografií přiměřeně splňuje rozsah daný zadáním. 

 

Celkové hodnocení práce: Práce je věcně zpracována velmi dobře, po formální stránce by 

však zasloužila některé úpravy textu, což zřejmě zhodnotí oponent práce. S přihlédnutím 

k aktivnímu přístupu a samostatnosti bakalanta hodnotím práci: 
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