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Bakalářská práce byla zpracována jmenovaným a odevzdána v termínu. Celá práce se zabývala 
moderní a inovativní metodou používanou při rozpojování hornin. Rozdělena je do čtyřech 
základních kapitol a rozsah práce je 60 stran.  
 
V první části práce je detailně představena vlastní Green Break Technology, její historie a vývoj. 
Dále jsou rozebrány oficiální zkoušky Green Break Technology pro certifikaci. 
  
V druhé stěžejní části bakalářské práce je srovnání Green Break Technology s konvenční trhací 
prací. Jsou rozebrány princip, vlastnosti a negativní účinky u konvenční trhací práce a u GBT. 
Dále je srovnáno použití a efektivita a následně také legislativa a administrace.  
 
V podkapitole s názvem „Použití na štole Josef“ je představeno praktické využití GBT v praxi 
při trhací práci práce malého rozsahu během ražby překopu. Mimo samotného popisu 
realizovaného GBT je zde také popsána samotná lokalita štoly Josef, geologie apod. Stěžejní 
v této podkapitole je reinterpretace výsledků seizmického monitoringu, který zde byl prováděn 
během celé ražby. Pro daný profil díla byl zpracován pro účely srovnání GBT s konvenčními 
prostředky trhací techniky také návrh konvenčních trhacích prací. 
 
V následující podkapitole je představeno a vyhodnoceno vlastní seizmické experimentální 
měření odezvy horninového prostředí vlivem rozpojování za pomoci GBT realizované při 
rozpojení nadměrného kusu horninu v Jílové u Prahy na dole Pepř a na Kamenolom v obci 
Kolárovice. 
 
V závěru práce jsou následně shrnuty zásadní získané poznatky. 
 
Citovaná literatura (17 odkazů) je s ohledem na bakalářskou práci v dostačujícím množství. 
Spolupráce studenta s vedoucím bakalářské práce byla na výborné úrovni.  
 
Po obsahové stránce předložená bakalářské práce zcela odpovídá zadanému tématu. Student 
v práci představil komplexní informace o inovativním způsobu rozpojování hornin doplněné o 
řadu poznatků získaných během vlastní experimentální práce in-situ. K bakalářské práci nejsou 
žádné připomínky. 
 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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