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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Koroze drátkobetonu 
Jméno autora: Natálie Dejdarová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Josef Fládr, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra betonových a zděných kontsrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo primárně velice jednoduché, ale jeho náročnost zvyšoval nedostatek podkladů pro vypracování. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce přesně odpovídá zadání závěrečné práce. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Hlavní část závěrečné práce byla ve vypracování odborné studie, která byla zpracována na základě důkladné analýzy 
dostupné literatury k dané problematice.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Závěrečná práce byla zpracována na základě podkladů z odborných článků, které se ne vždy shodují ve svých závěrech. 
Autorka závěrečné práce tyto závěry důsledně interpretovala, bohužel bez vlastního zamyšlení nad jejich správností. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V odborné studii se objevuje krkolomná stavba vět, která je pravděpodobně dána překladem textu z angličtiny do češtiny. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Všechny použité zahraniční zdroje jsou adekvátní k vypracování odborné studie, bohužel některé tuzemské zdroje pro 
vypracování úvodní rešerše jsou již odborně překonány. Tuto skutečnost však nebyla autorka schopna rozpoznat.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

Velice pozitivně hodnotím zpracování odborné studie o korozi drátkobetonu, kde se autorka snažila zpracovat 
nejnovější poznatky publikované v zahraniční literatuře. Zpracování odborné studie komplikovala skutečnost, 
že různí autoři došli k různým a někdy i protichůdným závěrům nebo ve svých publikacích neuváděli všechny 
informace umožňující přímé srovnání. Hlavní slabinou závěrečné práce je, že se autorka nijak nezamýšlela nad 
správností jednotlivých výsledků, ale pouze přeformulovala závěr původního autora. Hodnocení správnosti cizí 
práce je však velmi náročné, bohužel se tak v práci objevují i protichůdná tvrzení, např: na str. 8 je uvedeno 
„Díky ocelovým drátkům, které jsou přidávány do betonu, vzniká materiál s obdobnými vlastnostmi, jaké má 

železobeton vyztužený klasickým způsobem, tedy betonářskou výztuží.“ A na str. 41 je uvedeno „Drátky nemohou 

nahradit zcela běžnou ocelovou výztuž“. Závěr práce navíc znepřehledňuje opakování některých informací 2x až 
3x např.: rozdělení šířky trhlin podle velikosti. 
 
K obhajobě navrhuji následující otázky: 

 Jak vypadá pracovní diagram betonu a drátkobetonu ze stejné receptury při čtyřbodové ohybové zkoušce? 

 Definujte hladovou vodu a popište místa jejího výskytu. 

 Srovnejte odolnost ocelového drátu vyrobeného z nízkouhlíkové oceli bez úpravy, s povrchovou úpravou 

žárového zinkování a vysoce legované oceli. 
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