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Obsah práce: 

Bakalářská práce je z oblasti, která je studentům bakalářského stupně studia 

FAST VŠB-TU Ostrava naprosto neznámá. Student si zvolil řešení skeletu 

zatíženého důlními vlivy, a proto před jako součást této práce musel tuto 

problematiku zcela samostatně nastudovat a ověřit si na praktických příkladech 

nabyté teoretické znalosti. Tomuto také odpovídala frekvence konzultací, kterou 

student absolvoval prakticky nad rámec práce u jiných témat bakalářských prací. 

Práce řeší jednoduchou skeletovou dvoupodlažní průmyslovou halu, 

respektive její vnitřní dilatační celek, kdy dominantním požadavkem bylo navrhnout 

ji na zvolený účinek důlních vlivů a porovnat toto řešení se shodnou konstrukcí bez 

vlivu poddolování.  

Práce tedy poskytuje dvě varianty řešené za účelem ekonomického srovnání 

s vyjádřením ekonomické náročnosti staveb zasaženými důlními vlivy. 

Práce vycházela z ČSN 73 0039 – Stavby na poddolovaném území a další 

dostupné literatury. 

 

Hodnocení práce z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí:   

Práce je jedním kompaktním celkem sestávajícím ze dvou částí – vlastního 

statického výpočtu a dimenzování s porovnáním variant a v druhé části z výkresové 

dokumentace. Jednotlivé části navazují na sebe podle požadavku vedoucího práce 

a podle účelu, za jakým tato práce byla vyhotovena, tedy srovnání se stavbou bez 

působících důlních vlivů. 

 

Základní zhodnocení diplomové práce: 

Práci hodnotím vysoce kvalitně a to zejména pro její novost vůči studentovi, 

který si zvolil pro něj velmi náročné téma, které bylo pro něj zcela neznámé. Student 

využil velkou většinu poznatků nabytých v bakalářském studiu, nicméně klíčovou 

problematiku poddolování nastudoval samostně. 



 

Připomínky a náměty do diskuse: 

Student ve své práci nezmínil možnost snížit účinek důlních vlivů v oblasti 

doznívání důlních vlivů. Jedná se o rozdíly ve způsobu likvidace dolů (likvidace na 

zával, plavaná zakládka atd.). 

 

Přínos práce a možnost využití jejích výsledků: 

Práce je především obrovským přínosem pro samostatného studenta, který 

samostudiem a konzultacemi s vyučujícím měl možnost nahlédnout do oblasti 

specifického zatížení a pracovat s těmito účinky. 

 

Charakteristika výběru a využití studijních podkladů: 

Výběr je zdařilý a odpovídá složitosti i potřebám. Student velmi intenzivně 

konzultoval svou práci. 

 

Hodnocení formální úpravy práce, jazykové úrovně a příloh: 

Práce je na vysoké grafické úrovni, oponent nemá v úmyslu ji cokoli vytknout, 

snad kromě kvality obrázků, které student sám překreslil – rozlišení mohlo být 

vyšší. 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji *) 
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