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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Obsah diplomové práce v plném rozsahu pokrývá zadání.  

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Diplomová práce je vyvážená a přehledným způsobem popisuje zadanou tématiku. Členění 

je logické a to jak v úrovních rozvržení kapitol a podkapitol, tak i v úrovni samotného textu.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    V úvodu podává diplomová práce stručnou informaci o stavu a vývoji, významu a 

modernizaci železnic na Slovensku. Ve třetí časti pak podává souhrnnou charakteristiku 

samotného tunelu Milochov, na kterou pak navazuje stručný popis a charakteristiky vlastního 

západního portálu. Následuje část s popisem a stanovením tvorby numerického 3D modelu.            

V závěru jsou shrnuty a zhodnoceny výpočty, které prokázaly, že navržený a realizovaný 

způsob zajištění je v pořádku a oblast vykazuje stupeň stability jako dlouhodobě stabilní.  

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V diplomové práci jsem nenašel žádné závažnější chyby či nedostatky, které by stály za 

zmínku.  

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Práce nepřináší žádné nové teoretické poznatky. Avšak na základě numerického 3D 

modelování potvrzuje správnost navrženého projektového a realizovaného řešení zajištění 

stability hloubené části západního portálu tunelu Milochov.   

 

 

 

 



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Z použitých studijních materiálů dokázala autorka vybrat a uceleně použít podstatné detaily 

a parametry potřebné pro diplomovou práci. Výběr a využití studijních pramenů je na 

požadované úrovni. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, až na drobné stylistické nedostatky. 

Některé popisy a věty se někdy několikrát zbytečně opakují. 

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Práce potvrdila správnost navrženého projektového a realizovaného řešení zajištění stability 

hloubené části západního portálu tunelu Milochov.  

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Celkově hodnotím diplomovou práci výborně.  
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