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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější – zvolené téma vyžaduje velkou míru samostatného kritického myšlení. Vyhodnocení 
výhod a nevýhod jednotlivých metod a nástrojů je třeba provádět jednak s dobrým porozuměním teoretického základu, 
tak i s určitým odstupem při vyhodnocení praktického hlediska z hlediska požadavků projekční praxe. 

 

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. 

Bakalářská práce porovnává a vyhodnocuje různé postupy a přístupy k návrhu základových konstrukcí pozemních staveb. 
Vychází z popisu teoretických základů a zároveň v praxi používaných přístupů a kriticky je hodnotí. Zadání bylo beze zbytku 
splněno. 

 

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

Student zvolil postup od rešerše teoretických přístupů, přes popis použitých softwarových nástrojů, jejich ověření na 
jednoduchých příkladech a následně aplikuje zjištěné poznatky na komplexnějším problému.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce svou komplexností dle mého názoru přesahuje požadavky na bakalářskou práci, odborná úroveň je vynikající. 
Student provedl v bakalářské práci aplikaci získaných poznatků a na analýzu základové konstrukce skutečného projektu 
bytového domu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je na velmi vysoké jazykové a formální úrovni, práce prošla pečlivou korekturou. Neobvyklé je jen občasné nevyužití 
řazení nadpisů do jednotlivých podúrovní – chybí např. kapitola třetí úrovně 6.5.1. Po kapitole 6.5 následuje hned 6.5.1.1. 
Na přehlednosti práce to ale nijak zásadně neubírá, jedná se pouze o formální drobnost. 

 

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. 
K výběru zdrojů, jejich popisu a k jejich začlenění do práce nemám připomínky. V práci je pečlivě přes křížové odkazy 
upozorněno na odlišení zdrojů od vlastních úvah.  
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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. 
Podrobnější komentář je v oddílu III. 

 
 
 

 

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. 
 

Hodnocení práce je nadmíru kladné. 

Na výsledcích práce kladně hodnotím vyzdvihnutí a kritické shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých metod a 
přístupů. Student musel pečlivě a kriticky přistupovat k neobvyklostem, které se při řešení problémů vyskytly. 
Student musel intenzivně problémy konzultovat s podporou použitého softwarového balíku, kde zjistil, jak je 
někdy obtížné se k přesné odpovědi u tvůrců programu dobrat. 

Dále uvádím drobné připomínky a také otázky, které by si v rámci obhajoby práce zasloužily bližší vysvětlení. 

1) str. 23: Na obr. 2.3 je uvedena šířka poklesové kotliny s0. Kolik je její skutečná řádová velikost u použitých 
příkladů konstrukcí? Jak se její šířka liší pro různé druhy podloží? 

2) str. 25: U pilot opřených o velmi únosnou horninu uvádíte, že lze plně využít únosnost na plášti. Můžete 
vysvětlit? 

3) str. 29: U modelování pilot jste vycházel z lineárně pružné uzlové podpory. Odezva piloty je ale do plné 
aktivace plášťového tření nelineární. Jak ve výpočtu odezvy konstrukce zajistíte, aby byla použita správná 
lineární tuhost podporových pružin? 

4) str. 33: Únosnost plošného základu počítáte podle již zrušené ČSN. Jak k tomu přistupují platné normy? 
Jak přistupují k sedání? 

5) str. 46: Zatížení pro výpočet 2. mezního stavu určujete z únosnosti. To je možné pouze pokud únosnost 
odpovídá zatížení při prvním mezním stavu. 

6) str. 49: Na obr. 6.7 (a i dalších) postup podle RF-SOILIN vykazuje abnormalitu, kde sednutí okraje patky je 
větší než její střed. To je zvláštní vzhledem k tomu, že kraje základu mají tužší podporové pružiny díky 
smykovým tuhostem podloží. U desky se základ chová kvalitativně jinak – okraje mají menší sednutí. Není 
to způsobeno malou hustotou sítě konečných prvků? 

7) str. 59: U Vámi navrženého zjednodušeného postupu jsou hodnoty sednutí řádově dvakrát větší, než jsou 
hodnoty získané z modulu SOIL-IN (obr. 6.24). Nešlo by výsledky zpřesnit použitím menší základny pro 
výpočet sednutí? Tj. že by nebylo sednutí počítáno pro celou desku ale jen pro menší oblasti desky?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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