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Posudek oponenta diplomové práce 
Název práce:  Nové směry provádění hydroizolací dopravních pozemních staveb  

Autor práce: Bc. Tomáš Čech 
Oponent práce: Ing. Luboš Čížek 

Popis práce: 
Téma této diplomová práce, která se zabývá novými směry provádění hydroizolací dopravních 
podzemních staveb může mít do budoucna  velký význam z hlediska jak rozšíření možností  
použitých technologií při budování podzemních staveb, tak i z finančního hlediska i když její využití 
bude možné pouze při vhodných geologických podmínkách. 

Hodnocení práce: 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

  Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části autor přehledně zpracoval pojmy z dané 
oblasti,  stávající i nový systém  provádění hydroizolací, popsal jednotlivé typy hydroizolačních 
způsobů i materiálů, včetně použitých technologií  při jejich aplikaci, na závěr neopomněl  i 
srovnání jednotlivých způsobů hydroizolací.  Teoretická část tak splňuje podmínky zadání a to 
v bodech i) – iii), uvedených v zásadách pro vypracování ( str.3) 
Praktická část této práce je velmi dobře metodicky zpracována. Od popisu vzorku, přes způsob 
provádění jednotlivých zkoušek ( ať už v praxi či v laboratorních podmínkách ) až ke konečnému 
vyhodnocení vzorků a závěrů. Tabulky jsou přehledně zpracovány  a mají potřebnou vypovídací 
hodnotu. Spolu s grafickým přehledem a doplněnými komentáři a fotografiemi jsou přesným 
podkladem pro stanovení správného technologického postupu pro práci. Je vidět nezničitelná 
stopa, že autor má praktické zkušenosti s touto tématikou. I u praktické části musím konstatovat že 
jsou v plném rozsahu splněny body iv) a v) uvedených v zásadách pro vypracování ( str.3). 
  

Výborné
Velmi 
dobré

Dobré Nevyhovující

1. Odborná úroveň práce ☐ X ☐ ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů X ☐ ☐ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ X ☐ ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ X ☐ ☐

5. Splnění požadavků zadání práce X ☐ ☐ ☐
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Připomínky a dotazy k práci: 

Pro lepší přehlednost by bylo vhodnější uvádět podkapitoly 6.3 hydroizolační materiály, 6.4 
svařovací technologie a 6.5 Ověření kvality svárů jako samostatné kapitoly. 
Pro porovnání jednotlivých systémů hydroizolací doplnit srovnání i po finanční stránce. 
Jakým způsobem a kam je v případě funkční hydroizolace odváděna voda z drenážního systému? 
Proč byl zvolen právě drenážní systém hydroizolací na projektu Ryfast? 
Jaký byste viděl potenciál dalšího vývoje hydroizolací v návaznosti na informace ve Vaší 
diplomové práci? 

Závěr: 

Diplomová práce je zdařile koncipována a  vyčerpávajícím způsobem obsáhla všechny body 
zadání. I přes výše uvedené připomínky je její zpracování na vysoké úrovni. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  18. ledna 2019  Podpis oponenta práce…………………………………
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