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Předložená diplomová práce „Parametrická studie chování konstrukce vinného sklepa“ je 

zpracována celkem v jedenácti kapitolách a jedné příloze: 

- v „Úvodu“ a v dalších čtyřech kapitolách diplomant uvozuje úkol řešený v DP, a to včetně 

stručného rozvedení specifické problematiky moravského vinařství obecně, osobité 

výstavby vinných sklepů a vývoje v lokalitě Bořetice zvlášť. 

- „Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry“ shrnují přehledně a využitelně 

komplexní poznatky o daném území Bořetice – „Kraví hora“. Se značným osobním 

nasazením diplomant získal soubor geotechnických dat, dále použitých jako vstupní údaje 

k řešení vlastního předmětu DP – k parametrické studii. 

- Vlastní parametrická studie byla realizována souborem numerických výpočtů v 

programovém vybavení Plaxis (2D). Diplomant sestavil řadu modelů pro charakteristické 

(havárií postižené) místo lokality. Uvažoval přitom vždy tři kvality horninového prostředí 

a tři způsoby úpravy cihelné obezdívky vinného sklepa. Takto realizované statické 

výpočty jsou nejen velmi přehledné ale současně i srozumitelné. 

- Zjištěné vzájemné závislosti jsou v „Závěru“ práce rozvedeny verbální formou (v 

předchozím odstavci i graficky). 

- Závěry parametrické studie jsou formulovány jasně a srozumitelně a mají i značný 

praktický význam! 

 

Diplomová práce má výbornou technickou úroveň. To platí rovněž i pro její formální a 

grafickou úpravu. Práce je doplněna značným množstvím fotografií, technických ilustrací i 

grafů. Soupis použité literatury a dalších podkladů jen potvrzuje náležité zvládnutí úkolu. 

Spolupráce diplomanta s vedoucím DP byla příkladná. Diplomant přitom pracoval velmi 

samostatně a systematicky a prokázal výborný přehled v daném oboru jako i schopnost 

realizovat i složité inženýrské řešení. 

Doporučuji tedy předloženou diplomovou práci ku obhajobě. S ohledem na její velmi 

dobrou úroveň současně navrhuji státní komisi zvážit i další možná ocenění této práce. 
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