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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Zajištění stavební jámy na stavbě RD 

Autor práce:  Bc. Attila Valkó 
Vedoucí práce: Ing. Michal Doněk, Ph.D. 

Popis práce: 

Předkládaná diplomová práce (dále jen DP) se zabývá návrhem a posouzením zajištění jedné 
strany stavební jámy. Stavební jáma je řešena pro novostavbu RD na ulici Myslivní v Brně – 
Kohoutovice a předmětná strana výkopu přiléhá k chodníku a komunikaci na ulici.  
 
Práce je doplněna technologickým postupem prací a výkresovou dokumentací v úrovni stupně 
provedení stavby. Praktické části, které je věnována kapitola 3 (celkem 23 stránek) a přílohy, 
předchází teoretická část (kapitola 2, celkem 12 stránek) pojednávající obecně o možných 
způsobech zajištění stavebních jam. 
 
Návrh a posouzení konstrukcí provedl autor DP v běžně dostupném softwaru GEO5, 
výkresovou dokumentaci vypracoval v programu AUTOCAD. Strojový výpis výpočtů a výkresy 
jsou součástí příloh DP. 
 

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: 

DP je přehledně a logicky členěná. V úvodní teoretické části autor přistupuje obecně k 
problematice výkopů a pojednává o možnostech zajištění stavebních jam. Ve stručnosti zde 
popisuje jednotlivé technologie speciálního zakládání staveb. Praktickou část autor zahajuje 
popisem lokality a zhodnocením základových poměrů. K dispozici měl IG průzkum na základě, 
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kterého zvažoval koncepční řešení zajištění a rovněž geotechnické parametry vstupující do 
výpočtů. Vhodnost navrženého řešení prokazuje výpočty. 
 
Kriticky hodnotím jazykovou úpravu práce, kterou se v době odevzdání práce nepodařilo plně 
odladit, zvláště s přihlédnutím k množství času, jenž měl autor DP k dispozici. Autor pracoval 
s tématem již minulý akademický rok. Na druhou stranu pracoval samostatně, jak s podklady, 
tak s odbornou literaturou – zdroji. Předloženou práci tak doporučuji k obhajobě před 
odbornou komisí s hodnocením c. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  24. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


