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Název práce: Návrh založenia mostného piliera 

Autor práce: Vladimír Koporec 

Vedoucí práce: Ing. Věra Glisníková, CSc. 

Popis práce: 

Úkolem autora bakalářské práce (BP) pod názvem Návrh založenia mostného piliera bylo 

v teoretické části zpracování rešerše zaměřené na metody hlubinného zakládání v České a 

Slovenské republice a v praktické aplikaci vypracování návrhu bezpečného a ekonomického 

založení mostního pilíře objektu nedaleko Prešova. Bakalářská práce (78 stran) je rozčleněna 

do šesti kapitol. V úvodní kapitole jsou vytyčeny úkoly a cíle teoretické i praktické části 

bakalářské práce. V kapitole druhé a třetí, které mají převážně rešeršní charakter (28 stran), se 

autor BP soustředil na popis možných způsobů založení staveb. Stěžejní, čtvrtá kapitola (26 

stran) je věnována praktické aplikaci – návrhu založení mostního pilíře mostu 201- 00 dálnice 

D1 Prešov západ – Prešov jih. Autor navrhl plošné a pilotové založení, výpočty jsou provedeny 

bez použití softwaru a v programu GEO5. Závěr práce (kapitola 5) stručně shrnuje dosažené 

cíle. Poslední, šestá kapitola, je věnována seznamu použité literatury.  Práce je dále doplněna 

pěti přílohami, které obsahují posouzení základové patky a piloty, zatěžovací křivku, výkres 

založení mostního pilíře a fotodokumentaci. 

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: 

Z pohledu vedoucí předmětné bakalářské práce musím bohužel konstatovat, že konzultace se 

studentem Vladimírem Koporcem v tomto akademickém roce prakticky neprobíhaly, jediná 

prezenční konzultace se konala 20. 1. 2020, kdy byly z mé strany podrobněji vytyčeny cíle 

práce a zadány úkoly. Práce ke kontrole mi byla poprvé poslána mailem 18. 5. 2020, tj. pět dní 

před řádným termínem odevzdání práce.  Po prostudování práce a po konzultaci s vedoucím 
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Ústavu geotechniky, doc. Ing. Lumírem Mičou, Ph.D., jsem bakaláři nedoporučila v tomto 

akademickém roce práci odevzdat. Posléze jsem však souhlasila, aby V. Koporec využil 

možnosti pozdějšího termínu odevzdání bakalářské práce, tj. nejpozději do 5. 6. 2020 s tím, že 

BP přepracuje. Poslední verzi práce jsem obdržela 30. 5. 2020, práci jsem připomínkovala a 

připomínky autorovi odeslala. Závěrečnou verzi bakalářské práce, kterou autor vložil do FISu 

dne 5. 6. 2020, jsem ovšem již neviděla. Jazykovou stránku práce nedokáži posoudit, práce je 

napsaná ve slovenštině.  Formální stránka bakalářské práce by zasluhovala mnohem větší 

pozornost (špatně zformátovaný obsah, chybí číslování stránek atd.). Součástí práce měla být i 

výkresová dokumentace, jak je uvedeno v zadání, její zpracování je však dle mého soudu 

neuspokojivé.  

Přes výše uvedené okolnosti a nedostatky, a zejména s přihlédnutím k rešeršní části 

bakalářské práce, kde student prokázal jistou úroveň znalostí geotechniky, doporučuji práci 

přijmout k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum: 16. 6. 2020                                Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


