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Bakalářská práce s názvem "Problematika vysokého kotvení v hornictví" byla zadána s cílem 
zhodnotit a popsat technologii vysokého kotvení, která se v posledních letech intenzivně 
rozvijí v OKR zejména s cílem zvládnout otázky tzv. dvojího využití porubních chodeb při 
použití ocelové podpěrné výztuže z vysoce únosných tvarových tyčí. Její aplikace vychází z 
polských zkušeností a dovozu pramencových kotev rovněž z PR, kde je metoda významně 
rozšířena. 

V bakalářské práci student zhodnotil otázky kotvení v obecném smyslu, zpracoval obsáhlejší 
rešerši problematiky kotvení a podstatnou část práce věnoval aplikacím vysoce únosných 
pramencových kotev a technologiím jejich budování. Závěrečnou část práce tvoří zpracování 
příkladu použití s využitím algoritmů obsažených v metodickém materiálu schváleném pro 
OKR. Přínosem této části práce je pokus řešit tento problém vlastním postupem, který 
zohledňuje chování nadloží stěnového porubu na styku s chodbou. Určitým nedostatkem je 
pak nedotažení této části práce do závěrů, které by byly konfrontací mezi předpisem OKR a 
přístupem vycházejícím z moderních metod mechaniky hornin, které vycházejí ze stabilitních 
úvah o funkci svorníků a případných kombinací pramencových kotev se svorníky. 

Práce je zpracována na dobré inženýrské úrovni, bez vážnějších gramatických, nebo 
formulačních nedostatků. Prokázala, že student na dobré úrovni zvládl i základní 
problematiku hornictví a hornickou terminologii. Z hlediska inženýrského prokázal, že se 
dovede orientovat i v hraničních oblastech mezi hornictvím a geotechnikou a řešit poměrně 
složité úlohy z těchto oblastí. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení : velmi dobře 

 

Otázky k obhajobě: 

- bylo by vhodné uvést podstatu alternativních přístupů k řešení statických otázek vysokého 
kotvení a k jeho možnostem ovlivnění únosnosti podpěrné ocelové výztuže 
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