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Prosíme Vás o stručné a rnýstžné odpovědi na následuiící otázkv:

1. odpovídá diplomovápráce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zpr acov artá diplomov á pr áce o dpovídá zadáni

2. Jakhodnotíte předloŽenou diplomovou práci z hlediska struktury anávaznosti jednotlivých

částí práce, případně jejich úplnosti?
Diplomová práce obsahuje potřebné údaje k objasnění dané problematiky s výztiŽným

zpracováním jednotlivých kapitol, které jsou řazeny přehledně.

3. Zák|aďni zhodnocení diplomové práce:
Práce je čeněna do pěti kapitol'

První kapitola se zabývá obecně problematikou podzemního stavitelství v zastavěném izemí
městských aglomerací. Z široké škály podzemních staveb je v kapitole rozvinuto téma metra

s bližším popisem historie metra pražského.
Druhá kapitola zmiňuje v minulosti opomíjenou problematiku bezbarierového přístupu do
jednotlivých stanic, kteráje dnes řešena.
Třetí kapita jíŽ navrhuje technologické postupy provádění hloubení a tažeb, s ohledem na

třídy raŽnosti dle jednotlivých tříd NRTM, rozpojitelnost horniny, geotechnické podmínky
ražby, volbu strojní technologie s ohledem na prostorové podmínky jak v podzemí tak na

povrchu stavby.
Čtvrta kapitola se zabývá aplikací báňské legislativy zejména vyhl.CBU 55l1996, která je
rozhodujícím předpisem pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při pracech spadajících
pod činnost prováděnou hornickým způsobem
Technicko-hospodářské hodnocení vystihuj e řešenou problemtiku.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
V předloŽené diplomové práci nejsou v technologickém postupu řešeny moŽné změny

v technologii prováděni ražeb s ohledem na přiblížení se s čelbou ražby ke stanici metra
Anděl, která byla jiŽ dŤívě ovlivněna hornickou činností a dá se předpokládat zhoršená
geologická situace a geotechnické parametry a dále chyběl technologický postup provádění
zajištění primárního ostění stříkaným betonem a to i s ohledem na možnou tvorbu nadvýlomů.
Tyto připomínky navrhuji doplnit u obhajoby.

5. Uveďte, zďa av kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Diplomová práce navrhuje technologické postupy dle podmínek zadávací dokumentace

stavby sohledem na podrobný průzkum a archivní dokumentaci zvýstavby stanice metra
Anděl .

6. Jaká je charakteristika výběru avyužiti studijních pramenů?
Studijní prameny byly dobře voleny pro Zpracovánipráce dle zadaného tématu.

7. Hodnocení formální stránky Qazyková stránka, formální zpracováni):
Práce vykazuje pouze drobné formální nedostatky (chybějící tečky zavětami apod.)

8. Jaký je způsob využitípráce (publikace, praktické vyuŽití)?
Praktické využlti je možné v etapě předvýrobní přípravy a při samotné realizaci stavby

s ohledem na tvorbu provozní dokumentace.

9. Práci hodnotím:
zde uved'te hodnocení diplomové práce (ýborně, velmi dobře, dobře, nelyhovující)
Velmi dobře
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Poznámka:
V případě potřeby můŽete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


