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Bc. Matìj Dudek zpracoval diplomovou práci na téma "Hodnocení provozuschopnosti historické
železobetonové stropní konstrukce". Dle zásad pro vypracování specifikovaných v zadání diplomové
práce ze dne 31. 3 .20 II je øešena problematika hodnocení bezpeènosti a spolehlivosti stropních
konstrukcí návrhem metodiky , realizací a vyhodnocením zatìžovacích terénních zkoušek. Pøedmìtem
zájmu jsou železobetonoví stropní a nosné konstrukce z poèátku 20. století, tedy z období prvních
rozsáhlejších aplikací betonu v podmínkách èeského stavebnictví.

V úvodních kapitolách jsou na základì rešerše odbomé dobové Iiteratury zpracovány tehdejší
obecné zásady, zpù~ob provádìní a vyhodnocování zatìžovacích zkoušek a pøehledy používaných
pøístrojù pro mìøení deformací.

V praktické èásti je zpracován velice zajímavý historický prùzkum pøedmìtné budovy, která se
nachází v areále bývalé Tabákové továmy v Jihlavì a byla vybudována ve tøicátých Ietech minulého
století. V dalších oddílech je zpracována metodika provádìní zatìžovacích zkoušek vèetnì
vyhodnocení. Závìry a doporuèení plynoucí z výsledkù rozsáhlých zatìžovacích zkoušek jsou
zpracovány preciznì, srozumitelnì a ve vysoké odbomé kvalitì. Závìreèná èást práce se vìnuje
teoretickým simulacím zatìžovacích zkoušek v prostøedí výpoèetního programu ATENA 2D.
Komentáø k výsledkùm a vyhodnocením této èásti práce svìdèí o znaèné erudici autora i v oblasti
interpretace výstupù numerických simulaèních metod pøi porovnání s reálným chováním
modelovaných situací existující stropní konstrukce.

Autor diplomové práce prokázal schopnost samostatného a dostateènì spolehlivého hodnocení
existující konstrukce v situaci problematické kvality betonu nosné konstrukce, která však odpovídá
technologickým moŽllostem v dobì vzniku posuzovaného objektu. Hodnocení existujících konstrukcí
vyžaduje znalosti pøekraèující rozsah návrhových norem, protože vychází z odlišného pojetí než je
navrhování nových konstrukcí. Jako vedoucí DP pøedevším hodnotím preciznì zpracovaný historický
pøehled dobových pøedpisù a celkovì pova:žuji pøedloženou práci za nadstandardní pøedevším z
hlediska vlastních komentáøù a závìreèných hodnocení, která prokazují schopnost autora orientovat se
v diskutoyané problematice na odbomì vysoké úrovni. Pøedložená DP plnì spiÏuje požadavky zadání
a hodnotímji následujícím klasifikaèním stupnìm.
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