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Bc. Tomáš Pírek zpracoval diplomovou práci na téma „Problematika hodnocení aktuálního 

stavebně statického stavu existujících objektů“. Dle zásad pro vypracování specifikovaných 
v zadání ze dne 31. 03. 2016 je v práci řešena problematika návrhu a realizace metodiky 
diagnostických prací při hodnocení stavebně technického a statického stavu vybraných 
stavebních objektů v areálu společnosti Královopolská a.s. 

V úvodních kapitolách teoretické části práce je diskutována problematika hodnocení 
existujících konstrukcí ve smyslu pokynů ČSN ISO 13822. Vzhledem k řešeným objektům je 
zvláštní pozornost autora věnována diagnostickým metodám v oblasti dřevěných a zděných 
konstrukcí včetně popisů základních fyzikálně mechanických vlastností těchto materiálů. 

Praktická část řeší stavebně technický a statický průzkum průmyslového objektu, který je 
tvořen soustavou pěti hal. Provedení a vyhodnocená navržených diagnostických prací 
odpovídá účelu zpracování, kterým je hodnocení aktuálního stavu předmětného objektu 
z důvodů posouzení možností efektivního provozního využití. V závěrečných oddílech je 
zpracován statický výpočet a posudek vybraných prvků plné vazby konstrukce krovu v části 
objektu označené A. 

Student Bc. Tomáš Pírek prokázal samostatným zpracováním diplomové práce schopnost 
odborné orientace v řešené problematice a splnil požadavky specifikované zadáním. Celkově 
zpracování diplomové práce odpovídá požadavkům praxe na úroveň odborných a expertních 
posudků v oborech diagnostika a statika stavebních konstrukcí. Drobnou výhradou je textová 
část statického výpočtu. Autor zde nespecifikuje, proč zvolil k hodnocení vytipované 
konstrukční prvky a celky, v závěrech statického výpočtu konstatuje plné vazby za vyhovující 
vyjma poddimenzované rozpěry. V hodnotícím textu však konstatuje snížení pevnosti dřevní 
hmoty prvků o 30-40% bez zdůvodnění dopadu na výsledky statického výpočtu. Uváděná 
výhrada je však všeobecným nedostatkem řady současných autorizovaných statických 
výpočtů a posudků. V případě uspokojivých reakcí na dotazy a připomínky oponenta při 
odborné rozpravě k obhajobě diplomové práce hodnotím tuto následujícím stupněm. 
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