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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Návrh zajištění stavební jámy v městské části Brno-sever 

Autor práce: Vladimír Koporec 
Vedoucí práce: doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. 

Popis práce: 

Vladimír Koporec  si vybral bakalářskou práci (BP) na téma „Návrh zajištění stavební jámy v městské 
části Brno-sever“. Cílem BP bylo zvolit takové technické řešení, které jednak umožní zajistit stavební 
jámu a jednak bude mít minimální dopad na přilehlou konstrukci (tunel). Pro splnění vytyčeného cíle 
byla práce rozdělena do šesti kapitol. V úvodní kapitole je cíl práce včetně krátkého uvedení 
jednotlivých kapitol. Rozbor vhodného způsobu zajištění stavební jámy s ohledem na přilehlou 
konstrukci se popisuje v druhé kapitole. Volbou je zajištění stavební jámy pomocí systému Top and 
Down. V kapitole tři až pět je prezentován návrh zajištění stavební jámy včetně analýzy vlivu na 
přilehlou konstrukci. Zásadní poznatky práce jsou shrnuty v šesté kapitole. Součástí práce je dále 
příloha č. 1 (povinná příloha) – Příčný řez konstrukcí a příloha č. 2, kde jsou prezentovány výstupy 
z programu GEO5. Celkový rozsah práce je 69 stran včetně tabulek, obrázků a grafů.  

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Zvolené téma BP je na pomezí mezi praktickou a teoretickou prací. I když student splnil zadání 
bakalářské práce, tak vzhledem k řešenému problému by bylo potřebné provést detailněji některé 
analýzy (např. analyzovat vliv doby konsolidace či tuhosti systému Top and Down). Chtělo se více 
ponořit do vybraného tématu. Rovněž by si práce zasloužila i větší rozsah po textové stránce. 
S předchozím hodnocením souvisí i hodnocení přístupu autora BP k jejímu zpracování. Autor BP 
konzultoval, reagoval na připomínky vedoucího BP, ale v menším rozsahu než by práce vyžadovala, 
aby byla zpracována na velmi dobré či výborné úrovni. Ostatní kritéria z mé strany byla hodnocena 
jako velmi dobrá. Autor BP mohl více využít dostupnou literaturu k danému tématu, a to např. 
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k zvolenému způsobu pažení. Zadání práce bylo splněno, ale jak již bylo uvedeno, pro lepší 
hodnocení by byla nutná detailnější analýza řešeného problému.    

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 8. 6. 2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


