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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Návrh hlubinného založení obytného domu ve Vsetíně 

Autor práce: David Fišman 

Oponent práce: Ing. Věra Glisníková, CSc. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce (BP) je návrh hlubinného založení bytového domu ve Vsetíně 

v geologických poměrech flyše při respektování statické i ekonomické stránky zadané 

problematiky. Práce je rozčleněna na část teoretickou (22 stran) a část praktickou (34 stran), 

součástí BP je úvod, závěr a seznamy (použité literatury, obrázků a tabulek, použitých zkratek 

a příloh). Pro založení byly navrženy vrtané piloty, které byly pro statický výpočet rozděleny do 

tří skupin podle zatížení. Výpočty byly provedeny „manuálně“ pomocí programu Smath a dále 

softwarem GEO5. Práce obsahuje porovnání a zhodnocení výsledků obou metod  

Hodnocení práce: 
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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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

 Geologické poměry v řešeném území jsou zpracovány pečlivě, autor věnoval 

dostatečnou pozornost sestavení geologického profilu. Postrádám však zcela tabulku 

se vstupními geotechnickými parametry zemin a zejména jílovců a pískovců tříd R6/R5. 

 V práci chybí určení geotechnické kategorie, podle které byl návrh zpracován. Prosím o 

doplnění. Jaká jsou kritéria pro stanovení jednotlivých kategorií?  

 Kapitola 2.5 Statický posudek pilot by zasluhovala mnohem větší pozornost. Řešené 

piloty byly pro výpočet rozděleny do tří skupin P1 až P3, v práci však chybí upřesnění, 

kde se piloty nacházejí, k dispozici jsou pouze dvě schémata (obr. 19 a 20) – návrhová a 

charakteristická kombinace reakcí pilot. Rozdělení pilot do skupin je uvedeno zcela 

nelogicky až v závěru práce (tab. 6), v kapitole 2.5.3 Porovnání výsledků z jednotlivých 
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posudků. Tato kapitola je zpracována velice pěkně, autor výsledky nejen uvádí, ale i 

hodnotí a vyvozuje z nich závěry.  

Statický posudek skupiny P1 je uveden v textu práce, skupiny P2 a P3 jsou v příloze. 

Obtížně se hledají základní údaje o pilotách, jako např. jejich průměr, délka atd. 

 Byly stanovené hodnoty nerovnoměrného sedání zohledněny při výpočtu zatížení? 

 Na str. 32 je uvedeno: “Mezní hodnoty sedání stanoví investor…“ Je to pravda? 

 (viz ČSN EN 1997-1, národní příloha, čl. 2.13). 

 Zcela chybí výkresová dokumentace! 

 

Po stránce formální, grafické a jazykové je práce zpracována na průměrné úrovni. Je zřejmé, 

že autor práci dokončoval ve spěchu, vyskytuje se hodně překlepů, chybných jazykových 

formulací, špatné formátování textu atd. 

Závěr: 

Přes výše uvedené připomínky bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 

uvedeným níže. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 3. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


