
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Diplomant  __Bc. Monika Holbová ______________________________________________ 

 

Vedoucí     ___ Ing. Petr Cikrle, Ph.D.____________________________________________ 

 

 

 

Diplomantka se ve své práci s názvem „Diagnostika železobetonové konstrukce“ zabývala 

praktickou a stále vysoce aktuální tématikou z oblasti diagnostiky a zkoušení staveb, navíc se 

zřetelem na architektonické dědictví a případnou památkovou ochranu těchto relativně 

moderních budov, souvisejících s významným obdobím české a slovenské architektury 

označovaným jak „bruselské“. 

 

Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. Všechny cíle diplomové práce byly 

splněny. V teoretické části byly zpracovány zásady hodnocení existujících konstrukcí a 

přehled v minulosti používaných materiálů – betonu a výztuže. Dále byla pozornost věnována 

zjišťovaným vlastnostem jako rovnoměrnosti, pevnosti v tlaku či modulu pružnosti betonu, 

včetně způsobu jejich vyhodnocení. Přehledně je zpracován přehled diagnostických metod 

použitých v následující experimentální části. 

 

Experimentální část je rozsáhlá a obsahuje popis objektu, dokumentaci z prohlídky a výsledky 

průzkumu nádražní haly v Ostravě – Vítkovicích. Vše je uvedeno přehledně, pouze plán 

průzkumu by mohl být zpracován samostatně. Práce dále obsahuje výsledky zkoušek 

provedených jednak in situ, jednak následně v laboratoři. Výsledky jsou zpracovány 

v tabelární a grafické podobě. Práce je završena statickým výpočtem vybraného sloupu, který 

je z větší části uveden v příloze práce. 

 

Práce jinak beze zbytku splnila rozsah daný zadáním (obsahuje 84 stran textu a 14 stran 

příloh), je členěna logicky, zpracována pečlivě a kromě řady fotografií a tabulek obsahuje 

rovněž bohatý textový komentář. Jediné, co lze vytknout, je formální úprava fotografií a 

zejména kreslených obrázků a tabulek, kdy určitou transformací dokumentu došlo ke zhoršení 

jejich kvality. Formální stránce dokumentů je v praxi třeba věnovat značnou pozornost.  

 

Při hodnocení práce a přístupu diplomantky považuji za vhodné vyzdvihnout její samostatnost 

ve všech činnostech a aktivní přístup k práci v terénu a zejména ke konzultacím. Práci proto 

hodnotím výborně. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: ________A / 1____________________ 

 

         
V Brně dne ____24.1.2017____     ______________________ 

              Podpis  

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS 

A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


