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Posuzovaná diplomová práce (DP) s názvem ''Zajíšténí stavební járny a za|oženi
objekhr Sono v Bmě.. je tématicky zaměřená na probiematiku související se zakládríním
objektu s deseti nadzemními a třemi podzemními pod1ažími v intravilánu. Práce je členěna do
osmi samostatných částí. V úvodu je především stručně popsán předmětný objekt a jeho
lokďizace, podk1ady použité při qpracování diplomové práce a seznam použité literatury a
zdrojů. Geotechnické poměry zájmové lokďity jsou uvedeny ve druhé části. Následující ěást
práce přináší souhm konstrukčních řešení zaj ištění stavebních jam spolu sjejich popisem. Ve
čtvrté části pláce je prezentován statický výpočeÍ půené stavební jámy pro objekt Sono.
V jednotliých částech stavební jámy je navrŽeno zápotové paŽení' m1hozáporová stěna a
pilotová stěna. Statické řešení paŽících konstrukcí je provedeno v proglamu GEo 5 _ Pažení
posudek. Další dvě části (5. a 6.) se postupně věnují pouŽívan1fm způsobům zakládríní staveb
včetně stanovení únosnosti pilot qfoočtem a návrhu hlubínného za|oženi objektu Sono na
ve1kopruměrových r'rtaných pilotách' V1.užívríno je programu GEo 5 - Piloty. Posiední dvě
části tvoří Technická zpráva aYýk.lesová dokumentace.

Z hlediska formálního zpracovéni je DP zpracována na dobré urorrrri a po této stránce
ji ize v1'tknout především připomínky uvedené v seznamu níŽe. Zvolené členění DP je logické
a 1ze konstatovat, že z obsahového hlediska odpovídá požadovaným přílohám DP uvedeným
v 1ejim zalžnL Chybí samostatná příloha ,,Technologie v'ýstavby..; popis technologie je
zahmutý v Technické zprávě.

K diplomové práci mám nás1edující připomínky a otázky jako námět k diskuzi a
doplnění řešenó problematiky při obhajobě diplomové práce:

) Výpočet půících konstrukcí (část 4.: Statický výpočet _ zajištění stavební jiímy) není
doplněn o posouzení jejich wější stability.

) Ve r1ipoětu pažicich konstrukcí uvažovaná velikost koef. redukce tlaku před stěnou
není v případě navrženého záporového paženi a pilotové stěny správně zýo1ená a to
s ohledem na rozdílnou zatéžovací šířku nad a pod dnem stavební jámy' V této
souvíslosti dale vyvstává otéuka zahmutí stabi1izujících sil působících ve svislých
rovinách vedených okaj em zápor a pilot. Byly tyto třecí síly brány v potaz?

) Jakým způsobem byla stanovena délka svislých prvků navržený ch pažicich
konstrukcí?

) Při návrhu pažící stěny na straně sousedící s garríŽemi (nejsou v DP blíže
specífikovány) není uvažováno přitížent v urovni podlahy pÍizemi těchto garáži.

) Náwh zajištění stavební j,ámy je, jak i autor správně zmiňuje, ovlivněn přítomností
sousedních objektů. Z tohoto poh1edu v práci chybí zhodnocení předpokládaných
(rrypočtených) deformací pažících konstrukcí.

) V kap. 5.2.2 jsou popisovány technologie zlepšování zékladové půdy s tím, Že v kap.
5.2 by1o jejich pouŽití ly1oučeno. Podobná situace je i u ýpočtu únosnosti pilot (kap'
2.3.2.14.' chybně číslovano!)' kde je uveden výpočet piLot vetknutých do skalního
podloží, přiěemž použití tohoto přístupu není v tomto případě relevantní. Naproti tomu
ěást 7. (Techni cká zpráva) je poměmě stručná z hlediska popisu použitých

' technologických postupů a způsobů výpočtů'
) Na závěr části 6. (Statický v]foočet _ za|oženi objektu) by bylo býalo vhodné uvést

zhodnocení návrhu založeni obiektu.



) V kap. 5.2.4 je uvedeno, že fi pro piloty se tedy pravděpodobně nemusí pažit.
Y kap. 7.4.I, kdy je popisovana technologie provádění pi1ot je uvedeno, že piloty se
vrtají pod ochranou ocelové výpaŽnice. Budou tedy vrty pro píloty paŽené pomocí
oceloých pažnic či nikoliv? Skuteěně bude osazení armokoše pilot probíhat po jejich
betonáŽi, jakje uvedeno v kap' 7.4.1?

) Pfipomínky k formrílní úpravě se týkají především nejednotné úprarry jednotliých
ěástí práce:
. Shánky v někteých částech DP jsou číslovány a na začátku téchto čtástí je uveden

jejich obsah; u dďších ěástí číslování strránek a obsah chybí (část 4.' 6., ). U části 7.
sice obsah je, ale chybí zase čís1a stránek, na které se obsah odvolává. Cást 8. by
bylo vhodné doplnit soupiskou obsaŽených qíkresů'

. Seznam použíté Literatury a zdrojů není uveden u Óásti,7.'6.'4.a2.U dalších částí
uvedenje.

- V části 5. a 7. je přepis v číslovrání podkapitol.
- Název části 2. je uváděn jednou jako ,,Geotechnický pruzkum..' jindy zase jako

,,Geotechnické poměry... .
- Citace nej sou v souladu s CSN ISO 690.

Závěrem konstatuji, že diplomovou práci Bc. Jaroslava ondráčka doporučuji k obhajobě.
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