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Téma práce: Některé železniční tunely staré éry na území ČR 

 

Multioborové téma bylo koncipováno na základě tendencí studenta a doladěno školitelem. Byla 
vytvořena koncepce práce včetně četnosti pravidelných docházek na konzultace. Náplní práce měl být 
seznamovací průzkum zděných tunelů na českých železnicích, s ohledem na jejich případnou rekonstrukci 
nebo modernizaci. Konkrétní činností studenta byla návštěva lokality, pořízení fotodokumentace, 
provedení zaměření fragmentů zdiva, posouzení stavu, měření pevnosti Schmidtovým tvrdoměrem, dále 
v kancelářském zázemí záznam tunelu ve výřezu geologické mapy a jeho technický popis.  

 Práce při prvním pokusu nebyla obhájena, především díky neuspokojivému stavu rešerše 
provádění, provozu, údržby starých tunelových staveb a dále díky počtu cizojazyčných publikací, kde 
jednu z hlavních rolí hrál rovněž nevyhovující způsob citace (pozn. školitele). Rovněž stylistika práce byla 
podprůměrná. Ve smyslu přípravy práce lze jen zopakovat, že počet návštěv studenta u školitele a doba 
konzultací byly více než dostatečné, avšak ne zcela efektivní z pohledu reflexe studenta na připomínky 
k práci. V mezidobí 2 obhajob se student zaměřil na doplnění rešeršní části, text prošel stylistickou a 
jazykovou úpravou, byl doplněn počet publikací a upraven způsob citace. Bohužel některé námitky 
konzultanta na textové úpravy opět nebyly vyslyšeny. 

 Závěrem lze konstatovat, že student doplnil rešerši o 4 strany textu, který však mohl být 
podrobněji rozveden a tímto rešerše rozšířena. Přes stylistické nedostatky konstatuji, že práce byla oproti 
původní verzi zlepšena. Za rešerši považuji rovněž mimo stať o Schmidtově kladivu rovněž geologické 
pojednání o jednotlivých tunelech včetně jejich začlenění do výřezu on-line geologické mapy. Jako nadplán 
student provedl měření pevnosti zdiva tunelů nedestruktivní metodou. Vzhledem k přetrvávajícím 
nedostatkům práce, kam spadá problematická stavba textu bez reflexe na některé připomínky konzultanta, 
a nedostatečné rozvedení některých pasáží rešerše doporučuji, aby práce byla obhájena, avšak pouze se 
známkou dobře. 
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