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Bakalářská práce byla zpracována jmenovaným a odevzdána v termínu. Je rozdělena do celkem 
6 hlavních kapitol a rozsah práce je 80 stran. První, obsáhlejší část je řešena formou rešerše, 
v druhé je představen vlastní výpočet.  
 
V první, kratší kapitole nazvané „Historie v souvislostech“ je představen vývoj čtyř historických 
prostředků trhací techniky, a to střeleného prachu, střelné bavlny, nitroglycerínu a dynamitu. 
 
Následující, výrazně obsáhlejší kapitola popisuje historické postupy, techniky a konkrétní 
příklady realizace. Je zde představeno ruční dobývání od doby kamenné až do středověku, na což 
logicky navazuje dobývání za pomocí trhací práce střelným prachem a následně dynamitem.  
V následující kapitole jsou zmíněné jednotlivé klasické tunelovaní metody.  
 
Další část bakalářské práce se věnuje pěti vybraným významným osobnostem, které výrazně 
ovlivnily vývoj trhací techniky. Je zde představen jejich stručný životopis a vlastní přínos 
v oblasti rozpojování hornin.  
 
V páté kapitole byl studentem porovnán jeden příklad historické trhací práce realizované na 
geotechnické stavbě (tunel Jablunkov I) s moderními prostředky trhací techniky. Za tímto 
účelem byl spočítán pasport trhací práce pro ražbu kaloty a dna jmenovaného tunelu. 
 
Citovaná literatura (40 odkazů) je s ohledem na bakalářskou práci ve více než dostačujícím 
množství, přičemž byla použita i řada cizojazyčných pramenů v několika evropských jazycích. 
Spolupráce studenta s vedoucím bakalářské práce byla na výborné úrovni.  
 
Po obsahové stránce předložená bakalářské práce zcela odpovídá zadanému tématu a i  přesto, že 
je práce výrazně přes požadovaný rozsah doporučeného počtu stran, tak nebylo doporučeno ji 
zkracovat, protože obsahuje řadu zajímavých informací a případné zkrácení by práci pouze 
uškodilo. K bakalářské práci nejsou žádné připomínky. 
 
 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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