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1. Základní hodnocení závěrečné práce:  

Předkládaná diplomová práce je zpracována na 79 číslovaných stránkách, včetně 31 

obrázků, 2 tabulek a 16 vevázaných obrazových příloh.  

Text je rozdělen do 6-ti hlavních kapitol, které jsou dále rozčleněny do podkapitol. Členění 

je logické a účelné.  

Práce se zabývá problematikou změn kvality horninového prostředí ve vztahu k zakládání v 

relativně plošně malém, avšak geologicky velmi variabilním území.  

Práce je po obsahové i literární stránce na výborné úrovni.  

2. Hodnocení přístupu autora ke zpracování závěrečné práce: 

Diplomantka pracovala samostatně, iniciativně, byla v pravidelném kontaktu s vedoucím DP 

a aktivně vyhledávala další vhodné konzultanty jak z praxe (komerční organizace), tak i z Fakulty 

stavební. Na své práci pracovala průběžně, systematicky a dlouhodobě. Obzvláště je nutno ocenit 

především praktickou stránku práce, kde studentka prokázala výborné znalosti a mimořádné 

zkušenosti s programovým prostředím PLAXIS.   

3. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  
Ano.  

4. Jiné poznámky a kritické připomínky:  
Připomínky:  

- Postrádám podrobnější litologickou charakteristiku předkvartérních hornin a to jak 

u hornin terciéru, tak i hornin příkrovových.  
- Na straně 43 nahoře u popisu jedn. výpočetních geologických modelů je jako zkoumaný 

prvek popisována pilota. Její bližší popis či způsob zhotovení není blíže vysvětlen.  

 

5. Hodnocení formální stránky: 

Práce je z hlediska jazykového a formulačního na velmi dobré úrovni. Překlepy ani formální 

chyby se v textu prakticky nevyskytují.    

Grafické přílohy a obrázky jsou velmi dobré kvality a vhodně doplňují textovou část. 

Způsob a úplnost citací je vzorná. 
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Kontaktní údaje:  

Institut geologického inženýrství,HGF, VŠB-TUO 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba 

tel.: +420 597 321 243, www.vsb.cz 
 

6. Způsob využití: 

Práce přináší mnoho nových poznatků, které je možno velmi dobře uplatnit v praxi. 

7. Celkové hodnocení práce: 

Je možno konstatovat, že diplomant splnil zadáním stanovený cíl.  Diplomovou práci 

doporučuji k obhajobě. 
 
 

 

 

V Ostravě, dne 20.5.2014    

              Ing. Luděk Kovář, Ph.D.   


