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Diplomová práce pana Bc. Tomáše Pírka s názvem „Problematika hodnocení aktuálního stavebně statického 
stavu existujících objektů ” řeší problematiku objektivního a komplexního hodnocení aktuálního stavebně 
technického a statického stavu zadaného stavebního objektu v areálu společnosti Královopolská a.s..  

Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí - teoretické a praktické. Tyto základní oblasti práce jsou 
dále členěny na jednotlivé kapitoly, které na sebe chronologicky navazují.  

V úvodní kapitole autor racionálně hodnotí motivační aspekty svého oborového zájmu, kterým je diagnostika 
stavebních konstrukcí resp. obecně problematika hodnocení existujících stavebních objektů. V teoretické části 
práce jsou popsány důvody a zásady provádění stavebně technického průzkumu v souladu s předpisy ČSN ISO 
13822. Na základě rešerše dostupné odborné literatury jsou v navazujících kapitolách přehledně uváděny 
vybrané diagnostické metody dřevěných a zděných konstrukcí včetně základní přehledové specifikaci obvyklých 
hodnot stavebně mechanických vlastností těchto materiálů. 

Praktická část práce se zabývá provedením a vyhodnocením STP objektu průmyslové haly v areálu 
společnosti Královopolská a.s. v Brně. V první fázi se zde diplomant oprávněně zabývá popisem, lokalizací a 
historií objektu včetně korektního popisu konstrukčního řešení. Oceňuji účelné rozdělení jednotlivých 
konstrukčních celků hodnoceného objektu do pěti dílčích částí dle předpokládané doby jejich vzniku. Na základě 
zpracovaného návrhu průzkumných prací je realizována a uspokojivě vyhodnocena diagnostika svislých zděných 
konstrukcí, ocelových příhradových sloupů a dřevěného krovu. V závěrečných kapitolách je zpracován statický 
výpočet a posudek vybraných konstrukčních částí dřevěného krovu.  

V diplomové práci jsou přehledně a dostatečně komentovány výsledky a vyhodnocení dílčích částí 
realizovaných diagnostických prací včetně hodnocení zbytkové životnosti, spolehlivosti a mechanické odolnosti 
dílčích konstrukčních částí objektu. Praktická část práce splňuje veškeré požadavky na zpracování závěrečné 
zprávy stavebně technického a statického průzkumu existující konstrukce v běžné inženýrské praxi.  
 
Dotazy a připomínky: 
 
- V oddíle 3.2.2 je uveden termín „příložný trhlinoměr“ bez bližší specifikace. Jaká je metodika sledování změn 

šířek trhlin tímto zařízením a jaké typy jsou dostupné? 
 

- V oddíle 3.2.2 je uveden termín „Hollanův deformetr“ bez bližší specifikace. Jaká je metodika sledování změn 
šířek trhlin tímto zařízením? 

 
- V tabulce 6 v oddíle 4.1.3 je uvedena pevnost v tlaku dřeva. O jaký druh pevnosti se jedná a jak se zkouší? Jak 

se zohledňuje při zkoušení mechanických vlastností dřeva anizotropní podstat tohoto materiálu? 
 

- Na Obr. 30b v oddíle 5.3.1 je dokumentována vazba hodnoceného zdiva. V popisné části na straně 58 je 
uvedeno, že se jedná o křížovou vazbu. Je tato specifikace správná v kontextu uváděných typů vazeb zdiva 
v teoretické části práce (Obr. 3 na straně 23)? 
 
Diplomant Bc. Tomáš Pírek prokázal samostatným zpracováním diplomové práce schopnost odborné a 

samostatné orientace v řešené problematice na požadované úrovni a splnil všechny požadavky specifikované 
zadáním ze dne 31. 3. 2016. Diplomovou práci hodnotím následujícím stupněm. 
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