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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Geotechnický průzkum pro založení průmyslové haly v Protivíně 
Jméno autora: Matyáš Janda 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: k135 – katedra geotechniky 
Oponent práce: Ing. Petr Nosek 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Pro bakalářskou práci byla zvolena relativně jednoduchá stavba v morfologicky jednoduchém prostředí 
severního okraje Českobudějovické pánve. I v relativně monotónním prostředí však je nutné provést kvalitní 
průzkum, poskytující relevantní data pro návrh založení objektu. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Podle jednotlivých bodů zadání: 
Asistence při realizaci jádrového vrtného průzkumu a při popisu vrtného jádra a asistence při odběru vzorků 
zemin a vody – nelze ověřit, nicméně podle věrohodných popisů uvedených v práci bylo nepochybně 
splněno. 
Provádění a vyhodnocení laboratorních zkoušek  a sumarizace výsledků geotechnického průzkumu – 
splněno. 
Návrh založení průmyslové haly dle výsledků geotechnického průzkumu – bod nebyl zcela naplněn, nikoli 
však vinou studenta, který neobdržel relevantní podklady k takovémuto návrhu, především údaje o typu 
konstrukce, zatěžovací údaje a specifikaci provozu v hale. Nicméně se student zhostil úkolu formou 
doporučení a popisem variant možných řešení. 
Celkově považuji zadání za splněné. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení zcela odpovídá praxi ve zpracování IGP, tj. od rešeršních aktivit přes odběr vzorků k jejich 
vyhodnocení a návrhu na jejich využití a návrhu na doplnění průzkumu pro případ stanovení vyšší 
geotechnické kategorie. Před vlastním zpracováním předmětného průzkumu student v kapitolách 1 až 6 
rekapituluje teoretické podklady pro plánování a provádění průzkumů a ty následně ve vlastní práci aplikuje.  

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Jak uvedeno v předchozím, student správně vybral v kapitolách 1-6 všechny aspekty, které bylo nutno při 
přípravě průzkumu zvážit a aplikovat. V kapitolách 7, 8 a v přílohách práce jsou pak profesionálně 
poskytovány informace o způsobu provádění průzkumu a jsou srozumitelně sumarizovány výsledky jak 
terénních prací, tak laboratorních rozborů včetně návrhu mechanicko-fyzikálních parametrů zemin.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jak uvedeno výše, struktura zprávy a způsob prezentace grafických příloh je na profesionální úrovni.  
Rozsah práce odpovídá předpokládané geotechnické kategorii.  
Jazyková úroveň vynikající, oceňuji kultivovanost vyjadřování studenta. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce je, co se týká čerpání literatury a citací a na druhé straně vlastní práce studenta, naprosto přehledná, 
rozhodující čerpané zdroje jsou vždy pojmenovány. Tyto pojmenované zdroje jsou užity adekvátně. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Student správně komentuje zásadní nedostatek jakéhokoli IGP – nezaměření absolutních výšek ústí 
průzkumných děl – v daném případě si je nedostatku vědom a vyrovnal se s ním (jen se domnívám, že 
zaměření nebylo provedeno „teodolitem“, jak uvedeno…). 
Z důvodu neležících na straně studenta nemohl být vypracován konkrétní návrh založení objektu - 
v praktické úloze tak student zaznamenal zásadní problém při specifikaci / návrhu inženýrsko-geologického 
průzkumu při absenci projektanta ! 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

A. Všechny body zadání práce považuji za naplněné. 
B. Zpracování závěrečné zprávy průzkumu je prakticky na profesionální úrovni. 
C. Texty prezentované v práci jsou zpracovány velmi dobře stylisticky a jazykově. 

 
Otázky k obhajobě : 

1. V kapitole 5.2 Terénní zkoušky student cituje „není dovoleno využití pouze terénních zkoušek a měření 
…“.  Proč tomu tak je? 

2. V odst.7.6.1 Založení objektu student doporučuje „zhotovit v okolí stavby čerpací studně …“, a to 
v počtu 4 na půdorysu haly 66*40 m – to je jediný údaj práce, se kterým oponent nesouhlasí, a prosí o 
vysvětlení této úvahy, tzn., jakou má v daném prostředí student představu o depresní křivce a účinnosti 
studní. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
Datum: 12.6.2022     Podpis:    


