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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ražené tunely 
Jméno autora: Marek Stoklasa 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce patří mezi průměrně náročné, student pracoval s odbornou literaturou a její aplikací. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Z celkového rozsahu práce 42 stran je tématům ze zadání věnováno 28, stěžejním částem rozhodovacího procesu a výběru 
kritérií pro výběr metody výstavby jsou pak věnovány pouze strany 29 – 34 a to včetně obecné teorie. Jedinou vlastní 
aplikací studenta je návrh kritérii pro rozhodnutí mezi nasazením technologií TM a NRTM str. 32 a 33. Práce byla rozšířena o 
úvodní kapitoly, které popisují veřejné subjekty, které působí v dopravní infrastruktuře, strukturu financování dopravních 
staveb a současný stav dopravní infrastruktury v ČR, jejich propojení s tématem a zadáním práce není z práce jasné. 
Vzhledem k tomuto podstatnému rozšíření, jsou pak další kapitoly věnované vlastnímu zadání velmi obecné a popisné 
s výjimkou kapitol 6 a 7, ve kterých popisuje nejpoužívanější technologie tunelování. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student získal velké množství vstupních údajů (seznam zdrojů obsahuje 37 položek), z oboru ekonomiky a řízení se ale 
vyskytují jen 4, celá práce je složena s navzájem nenavazujících kapitol a i jejich pořadí je nekoncepční. V kapitole 4.1.3. 
Volba použité technologie nechává hlavní používané technologie bez popisu, v následující kapitole 5.2 následně pro tyto 
technologie stanovuje kritéria výhodnosti jejich nasazení a až v následujících kapitolách 6 a 7 poté vysvětluje, o jaké 
technologie se jedná. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student v práci aplikoval znalosti získané studiem a z odborné literatury především z oblasti technologie podzemních staveb, 
jeho aplikace znalostí z oboru ekonomika a řízení je minimální. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je dobrá, rozsah práce 42 stran je velmi nízký, přičemž práce neosahuje žádné přílohy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
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Student shromáždil velký rozsah odborné literatury, vybral z ní odpovídající části, ale chybí jejich vzájemné propojení. 
Z hlediska odlišení vlastní práce a převzatých prvků nemám v tomto bodě připomínek, citace jsou v zásadě úplné a 
odpovídají citačním normám a zvyklostem.  
 

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. 
Ze závěru ani z vlastní práce není zcela jasné, co je výsledkem práce, zda je hlavním výstupem popis dvou dnes 
nejpoužívanějších metod ražby, obecný přehled o druzích podzemních staveb a technologiích jejich výstavby, stanovení 
kritérií pro výhodnost nasazení metod ražby TM nebo NRTM. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce je kompilátem vzájemně neprovázaných kapitol, jejichž řazení považuji z výše uvedených důvodů 
za nesprávné. Autor rozšířil práci oproti zadání o cca 25% v kapitole 2 a následně mu pak již nezbyl prostor pro 
podrobnější rozpracování vlastního zadání. V praktické aplikaci „hledání“ vhodných kritérií pro rozhodování mezi 
nasazením TM anebo NRTM byly použity nevhodné metody brainwritingu a brainstormingu. 
 
Otázky: 
Z jakého důvodu jste rozšířil zadání o kapitolu 2, která s vlastním zadáním souvisí jen okrajově a jejíž výstupy jste 
v další práci nepoužil? 
 
 Jakým způsobem jste volil respondenty při stanovení kritérií pro rozhodování mezi nasazením TM anebo NRTM a 
následně i jejich vah? 
 
Získal byste stejné váhy kritérií při použití jiné metody stanovení vah (např. párové porovnání)? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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