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Předkládaná diplomová práce byla zpracována na téma „ZAJIŠTĚNÍ ODŘEZU PŘI 

MÍSTNÍ KOMUNIKACI“. Lokalitou předmětného stavebního opatření je areál „Hálova 

mlýna vturisticky atraktivním údolí Bílého potoka SZ od Brna. 

Diplomový projekt má standardní skladbu – po úvodním popisu přírodních poměrů 

zájmového území (včetně GT zhodnocení) následuje stručný rozbor nasazení možných 

technologií ve třech variantách. Z nich zvolil diplomant realizaci klasické zděné tížné zdi. 

Přesto, že se jedná o klasickou konstrukci, je návrh realizován zcela komplexně, s 

nasazením všech tří návrhových přístupů resp. kombinací podle ČSN EN 1997-1. Statický 

výpočet je uskutečněn především analyticky, některé postupy potom i s využitím software 

GEO5. Pro porovnání je staticky posouzena i varianta gabionové konstrukce – v tomto 

případě v programu GEO5. Návrh je pak doplněn jednoduchým ekonomickým porovnáním 

obou možných technologií, popisem technologického postupu stavby pro zvolenou variantu a 

technickou zprávou. Komplexní charakter diplomového projektu dokreslují i seznamy použité 

literatury, zkratek a symbolů, obrázků, tabulek, grafů a nezbytné výkresové přílohy. 

Z pohledu vedoucího diplomové práce je nezbytné zdůraznit to, že přestože se v 

předkládaném projektu jedná o drobnější stavbu, zhostil se diplomant úkolu zcela komplexně 

a beze zbytku vypracoval projekt, který lze okamžitě použít jako realizační. Platí to v tomto 

případě i pro přípravu a průzkum, když pro potřebu projektu realizoval diplomant velmi 

iniciativně řadu terénních a laboratorních šetření. 

Celou dobu pracoval autor práce velmi samostatně a iniciativně. Zadání bylo beze zbytku 

splněno a diplomová práce má veškeré náležitosti. Její grafická a jazyková úroveň je rovněž 

velmi dobrá. Proto navrhuji práci k obhajobě před příslušnou státní komisí, s následujícím 

ohodnocením: 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

V Brně dne 21. 1. 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


