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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Byl v pravidelném kontaktu s vedoucím bakalářské práce a konzultantem, práci zpracovával
samostatně a průběžně.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce je zpracována dle zásad pro vypracování. Autor popsal technické řešení stavby
tunelového komplexu vnitřního městského okruhu Blanka Praha (úsek Prašný Most – Špejchar)
modifikovanou Milánskou metodou. Vychází z praktických zkušeností získaných při stavbě tohoto
objektu. Zadání je splněno v plném rozsahu.
Student přistoupil k řešení daného problému zodpovědně a komplexně. Zvolené téma je aktuální, jde
o netradiční metodu, zejména samostatného hloubení pod stropní deskou, kdy hlavním důvodem
použití je minimální narušení infrastruktury na povrchu. Práce je rozdělena do čtyř samostatných
kapitol (kromě úvodu a závěru). Nosnou částí je kapitola 2, ve které je zpracována technologie
provádění výkopu. Autor prokázal své schopnosti a dostatečné zkušenosti při řešení zadaného úkolu.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
 Bakalářská práce je vyvážená, byly dodrženy základní body osnovy a jednotlivé části práce na sebe
navazují. Autor při řešení vycházel z charakteristiky lokality, pro kterou navrhl technologie provádění
výkopu a potřebné strojní vybavení. Návrh byl zpracován v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy.
Modifikovaná Milánská metoda je netradiční metodou hloubeného a raženého systému realizace
tunelové stavby, nové poznatky přináší v oblasti minimálního narušení infrastruktury.
Seznam použité literatury je dostatečný pro danou oblast řešení, v textu jsou citovány odkazy na
použitou literaturu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce má rešeršní charakter, protože se student účastnil stavby jako zástupce zhotovitele, schází mi
zde začlenění většího množství vlastních poznatků z realizace. V diskuzi uveďte:

-nedostatky zvolené metody a možná opatření k jejich zlepšení
-základní technicko - ekonomické zhodnocení návrhu

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je zpracována přehledně s drobnými formálními nedostatky (např. m3 – m3), které nesnižují
její kvalitu. Obrázky a přílohy vhodně doplňují zpracovaný text. V přílohách jsou chybně zpracována
rohová razítka (schází jméno autora).

6. Jaký je způsob využití práce?
Tato práce může sloužit jako studijní materiál popisu modifikované Milánské metody.

7. Celkové hodnocení práce.
Bakalářská práce splňuje požadavky zpracování, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji známkou
velmi dobře



velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 13.05.2012 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.


