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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zatížení podzemního díla klíčovým blokem 
Jméno autora: Michal Lavko 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geotechniky K135 
Oponent práce: Ing. Petr Svoboda 
Pracoviště oponenta práce: Metrostav a.s. divize 5, technický útvar 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce není podle mého názoru běžné. Zejména pak teorie klíčového bloku není často (prakticky vůbec) 
používána při vyhodnocování vlastností horninového masivu. Jedná se přitom o důležitý a ve světě běžně používaný 
nástroj. Pro zpracování dané problematiky je potřeba studovat více, zejména potom zahraničních zdrojů. 

 
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. 
Předložená práce splňuje body zadání. Dokonce podle mého názoru v některých částech zadání překračuje. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zpracovatel zvolil správný postup řešení zadání bakalářské práce. Nejdříve předkládá některé tunelářské klasifikace, uvádí 
základní informace o diskontinuitách v horninovém masivu a na závěr doplňuje přístup k řešení pomocí numerického 
modelování. Zde uvádí metodu konečných prvků a metodu oddělených prvků. Zde pak uvádí i výhody a nevýhody 
jednotlivých metod. V poslední části práce potom popisuje metodu klíčového bloku. Na konec pak zpracovává uvedenou 
problematiku i prakticky na příkladu tunelu Vollås v Norsku. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň předložené práce je velmi dobrá. Zpracovatel prokazuje seznámení se s problematikou řešenou v práci a 
sám v jejím závěru předkládá návrh, kterým směrem by se měla orientovat jeho další odborná, tentokrát diplomová práce. 
Svým rozsahem a zpracováním odpovídá předložená práce požadované úrovni. 
V praktické části práce prokazuje zpracovatel znalost s možných řešení určení kritického bloku pomocí Lambertovi 
projekce a následně pak i programem UDEC společnosti Itasca. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazykovou úroveň předložené práce nejsem schopný zcela posoudit, protože je napsána ve slovenštině. Po formální 
stránce je práce zpracována dobře, přehledně. Formální zápisy jsou podle mého názoru formálně správné. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Zpracovatel pracuje se zdroji dobře. Vzhledem k tomu, že část literatury, kterou potřeboval a použil pro rešeršní část práce 
je zahraniční, musel prokázat poměrně velkou míru aktivity a samostatnosti při práci s těmito zdroji- 
Citace nejsou v práci uvedeny. 

 
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. 
Předložená práce má spíše charakter rešerše. Nepřináší proto žádné nové poznatky, ale spíše prokazuje znalost a orientaci 
zpracovatele v problematice řešené v práci. 

 
 
 
 
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. 
 
Z mého pohledu se jedná o práci, která zpracovává v České republice méně používané postupu při návrhu a 
ražbách dopravních tunelů, ale i ostatních podzemních staveb. Hlavním zdrojem informací pro zpracovatele byla 
zřejmě převážně zahraniční literatura a publikace. Během zpracování byla prokázána orientace a znalost v řešené 
problematice. Celkově práci hodnotím jako kvalitní a dostatečnou jako práci bakalářskou. Pro práci diplomovou 
doporučuji pokračovat v uvedené problematice metody klíčového bloku. 
 
Doplňující otázky: 

1. Vidíte použití pro metodu klíčového bloku i při vlastní ražbě tunelu? Bylo by vhodné například používat 
tyto metody pro navrhování délek záběru při ražbách tunelu. 

2. Považujete metodu klíčového bloku za dostatečnou pro návrh podzemního díla nebo doporučujete 
kombinovat různé přístupy (například numerické modelování) s touto metodou. 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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