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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: NÁVRH ZALOŽENÍ DÁLNIČNÍHO MOSTU 

Autor práce:  Bc. Michal Králík 
Oponent práce: Ing. Michal Doněk, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce (dále jen DP) s názvem NÁVRH ZALOŽENÍ DÁLNIČNÍHO MOSTU se věnuje 
analytickému řešení únosnosti základů mostního objektu. Jedná se o konkrétní stavbu, a to 
most SO 201 na dálnici D47 (4. úsek) ve staničení km 91,211. Autor řeší jak svislou, tak 
vodorovnou únosnost základů ve dvou variantách, plošné a hlubinné. 
 
Veškeré výpočty jsou provedeny ručně a následně pomocí softwaru GEO5 ověřeny.  
 
Rozsah DP, tedy vlastní textové části bez příloh a seznamů, činí 67 stran, přičemž teoretická, 
resp. praktická část, zaujímá 14 stran, resp. 53 stran. Poměrně obsáhlá přílohová část pak 
prezentuje veškeré provedené výpočty. 
 
Závěr práce odpovídá vytyčeným cílům v úvodu. 
 

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Předkládaná DP na mě působí uceleným a přehledným dojmem. Jako laik oceňuji teoretickou 
část, v níž mě autor seznamuje s řadou obecných aspektů související se základy a s technologií 
výroby pilot. Ve stejné roli naopak postrádám detailnější popis použitých výpočtových metod a 
obsáhlejší závěrečnou část týkající se volby hlubinné varianty zakládání. Jako odborník 
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vyzdvihuji perfektní provedení ručních výpočtů, dokazující teoretické znalosti autora DP, a 
kritičtěji vidím jen dílčí věci, ke kterým se vyjadřuji níže v připomínkách a dotazech k práci. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V části 2.2.1 PILOTY VRTANÉ doplňuji, že pro piloty se obvykle používá beton v rozmezí třídy 
C20/25 až C45/55 a že obsah tabulky Tab. 1 vychází z normy ČSN EN 1536 a její požadavky jsou 
přísnější (a tudíž rozhodující) než požadavky normy ČSN EN 206-1. 
 
Doplňuji k pojednání 2.2.2 CFA PILOTY fakt, že soudržné zeminy s Cu<15 vykazují vysokou 
lepivost znemožňující výnos výkopku po vrtném nástroji a právě v této souvislosti není použití 
technologie CFA pilot vhodné. 
 
Autor by měl zmínit, že otázka ocelových a prefabrikovaných železobetonových pilot je v naší 
praxi marginální. 
 
Může autor rozvést část 3.3.2 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI – NEODVODNĚNÉ PODMÍNKY, kde hned 
na začátku uvádí, že: „…se návrhová únosnost posuzuje zvlášť pro neodvodněné podmínky…“? 
Jsou skutečně dosaženy neodvodněné podmínky v daných zeminách, jejichž saturace 
v některých případech zdaleka nedosahuje 100 % (viz tabulky části 3.1.5 GEOTECHNICKÉ 
VLASTNOSTI ZEMIN) a totální úhel vnitřního tření dosahuje relativně vysokých hodnot (desítky 
procent z hodnot ef)? 

Závěr: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí s hodnocením A. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


