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PoSUDEK oPoNENTA DIPLoMoVÉ PRÁCE

Bc. Pavel Dubčrák

Ing. Jiří Boštík' Ph.D.

Posuzovaná diplomová práce ,,Založerll polyfunkčního domu v olomouci.. je členěná
do 9 kapitol včetně studijnich pramenů, seznamu obrazků a semamu příloh. Součástí práce je
dále 9 grafických příloh _ qýkresů.

Ve stručném úvodu diplomové práce (DP) je zmiňován její cíl a uvedeny plogramy
použité při jejím zpracovéni. Popisem geomorfologických, geologických a
hydrogeologických poměru se zabýá kap. 1. Problematice Zajištění stavební jrámy a za\ožertt
objektu v této stavební jámě se autor postupně věnuje v kap. 2. a 3. Iedná se o stručný výčet
technologií apiikovaných na řešený případ. V kap. 4' (statický qfoočet) je prezentován
jednak náwh štětové stěny s v}nržitím ploglamu GEo 5 _ Pažení posudek a MKP a dá1e pak
návrh za|ožení předmětného objektu na velkopruměroqých r'rtaných pilotách s vy.ržitím
plogramu GEo 5 _ Piloty. Kapito1a 5. obsahuje technologický postup provádění
navrhovaných konstrukcí; jde o obecný popis technologie provádění jednot1iých prvků bez
b1ižšího upřesnění pro řešený píipaÁ'. Zce|a chybí technologie provádění štětovnicoaých stěn.
V závěrečné kapitole autol stručně shrnuje aktivity prováděné v rámci DP a některé jejich

ýsledky.
Z pohledu formálního zptacovžni je DP' až na některé připomínky uvedené níže,

zpracována na dobré urovni. Členění práce do jednotliqých kapitol je logické a tyto kapitoly
na sebe vhodně navazují. V1.tkl bych možná až přílišnou stručnost diplomanta, a to především
v aplikaci v.ipočtů a techno1ogických postupů na řešený obj ekt. Z toho pramení i řada
v posudku diále uvedených dotazů.

K diplomové práci mrám nasledující připomínky a otánky jako námět k diskuzi a
doplnění řešené problematiky při obhajobě práce:

) Jakým způsobem byla stanovena délka štětovnic?
) Jaká metoda byla použita pro stanovení modulu reakce podloží k6 a proč?
) Jak byla stanovena velikost koter,rrí síly a dopnutí kofiy?
) Jaký bude (předpokládaný) postup provádění navržených konstrukcí (štětová stěna,

piloty) v daných inženýrskogeologických podmínkách?
) V úvodu je jako jeden z potlžiých programů uveden progtam GEo 5 _ PaŽení

nálrh. Drá.1e již v prérci zmiňován není. Byly v tomto program prováděny nějaké
výpočty? Pokud ano' jaké?

) V kap. 4.I.4 1e prezentovián obrázek se sítí koneěných prvků (KP)' z něhož je v
oblasti nad patou stěny patmá přítomnost zračně protríhlých prvků, jejichŽ použití
není obecně doporučováno. Dáie zde není patrné, dle textu provedené, zahuštění
sítě KP v okolí pažící konstrukce ! Z obtiaku je též ňejmé, že dé1ka štětovnic není
v numerickém modelu 12 m (ak je diplomantem uvedeno v textu a uvažováno ve
qfpoětu metodou závislých tlaků), ďe pouze 1 1 m!

) Jaká je navrŽená délka kotevní pŤeviuky (v práci omaěována jako rozpěmý prráh) a
jak by se zajistilo její osaz ení do poŽadované polohy?

) Není dořešena stabilizace štětové stěny v kotevní urovni v rozích stavební jiímy
(viz pří1oha ě. 4)?

) Byly hodnoceny predikované deformace pažící stény s ohledem na okolní
komrlnikace, objekty a příp. inženyrské sítě pod powchem.



) Připomínky k formální úpravě práce:

V práci není pouávrán jednohý popis obrrízků - nejsou číslovrány všechny
obrázky, u někteqých obrrízků dokonce chybí popis.
V seznamu obriázků nejsou uvedeny všechny obrrázky obsažené v DP.
Citace ,'stuďjních pramenť. nej sou v souladu s ČsN Iso 690.
V DP je ,,kotevní převázka,, ozračoviána jako ,,rozpěmý práh...

Závěrem konstatuji, že diplomovou práci Bc. Pav1a Dubětíka doporučuji k obhajobě.
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