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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pracoval samostatně, byl v obvyklém kontaktu s vedoucím práce a pracoval průběžně.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce Bc. Egona Stutza je zdařilou prací souboru případových studií lokalit s různými
problémovými inženýrskogeologickými poměry, které se odrazili při realizaci staveb se speciálními
technologiemi speciálního zakládání staveb. Autor práce na těchto stavbách působil v různých
pozicích jak dělnických, tak technických. Jednotlivé studie rešeršně zpracoval a doplnil vlastním
hodnocením a zkušenostmi z dané stavby. Velkým problémem práce byla nejednotnost a kvalita
podkladů se kterými autor pracoval. Z tohoto pohledu došlo k výraznému sjednocení, avšak nebylo
možno tento nedostatek zcela eliminovat.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá v plném rozsahu zadání.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práci hodnotím jako zdařilou. Jako její největší nedostatek práce považuji zmiňovanou relativní
nejednotnost zpracovávaných podkladů. Autor tento nedostatek eliminoval, ale ne zcela odstranil. V
práci se nachází určité nedostatky ve zpracování přírodních poměrů lokalit. Chybí zde popis
geotechnických parametrů základových půd, které vzhledem k jejich nedostatečnosti autor vynechal,
protože většinou byly na těchto lokalitách zpracovávány na základě směrných normových
charakteristik, což je tradiční nedostatek realizovaných průzkumů, který vyplývá ze šetření
prostředků na fyzikálně-mechanické parametry základových půd a vůbec z finančního podhodnocení
průzkumů pro zakládání staveb.

5. Hodnocení formální stránky.
Obsah těchto kapitol odpovídá názvům. Práce je po obsahové stránce vyvážená. Kapitoly jsou
napsány věcně a jsou doloženy vhodnými řezy, mapkami a obrázky.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce je zajímavým souborem případových studií různých inženýrskogeologických poměrů, které
měli vliv na charakter výběru a realizace metod speciálního zakládání staveb.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci vzhledem k předvedené realizaci práce doporučuji k obhajobě.
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