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Hlavním cílem diplomové práce je návrh způsobu měření modulu pružnosti zdiva ve směru 
rovnoběžném s jeho ložnou spárou, dále provedení měření a jeho vyhodnocení. Rovněž měla 
být provedena rešerše a analýza poznatků z dostupných informačních pramenů v oblasti 
související problematiky. 

Úvodem hodnocení je nutno předeslat, že zadané téma představovalo pro diplomanta 
poměrně obtížný úkol, a to minimálně ze tří důvodů: 

a) Práce byla charakteru výzkumného projektu, ke kteréžto činnosti nejsou studenti na 
daném oboru Fakulty stavební běžně vedeni. Podobně i Ústav betonových a zděných 
konstrukcí nemá v tomto smyslu (u diplomových prací) vytvořené standardní zázemí a 
postupy. 

b) Jednalo se o skutečně novou problematiku, když získané výsledky by měly doplnit 
poznatky z výzkumu aktuálně probíhajícího na nosném ústavu. 

c) V důsledku provozních potřeb fakulty byl diplomant nucen zahájit experimentální 
práce brzy po zadání práce a nemohl tak plně zohlednit poznatky získané rešerší. 

 Lze konstatovat, že diplomant se své práce zhostil velmi dobře a úspěšně ji dokončil. Od 
počátku pracoval velmi aktivně a samostatně. Všechny hlavní cíle ve vymezeném období 
splnil, což není v případě pilotního výzkumu samozřejmé. V rešeršní části se mu podařilo 
objevit a získat zajímavé a nám dosud neznámé podklady. Provedl (s příkladnou pomocí doc. 
Schmida z Ústavu stavebního zkušebnictví) i požadované, a z části v podmínkách VUT FAST 
dosud neprováděné experimenty. Dokázal získané výsledky vyhodnotit a na základě nich a 
průběhu experimentů i formulovat doporučení pro další úpravy navrženého postupu. Po 
oborné stránce bych chtěl diplomanta pouze požádat, aby vysvětlil, či obhájil obsah obr. 12 a 
jeho popis v textu. 

Diplomant se sice dopustil několika formálních chyb a nepřesností, ty však nesouvisejí 
s odbornou náplní práce, a proto je v klasifikaci nezohledňuji. 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

V Brně dne 19.1 2015     
  ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


