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Název práce: Návrh zajištění stavební jámy hloubeného úseku tunelu na 

vysokorychlostní trati Brno - Přerov 

Autor práce: Bc. Jiří Umlauf 

Oponent práce: Ing. Jiří Boštík, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomovou práci tvoří 117 stran textu členěného do 9 kapitol včetně seznamu literatury a 

seznamu příloh. Součástí práce je pět příloh, které obsahují jednak statické výpočty a rozpočty 

jednotlivých variant zajištění stavební jámy a dále pak výkresy pro nejvýhodnější variantu. 

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení zajištění stavební jámy u portálu 

Habrovanského tunelu na plánované železniční trati Brno – Přerov. Úkolem autora bylo 

navrhnout několik možných způsobů zajištění stavební jámy, provést jejich ekonomické 

zhodnocení a na jeho základě vybrat jednu z navržených variant a podrobně ji rozpracovat. 

V úvodní kapitole autor uvádí stručně historii a plánovaný vývoj železniční tratě Brno – Přerov. 

Na úvod plynule navazuje kap. 2. obsahující popis lokality a stavebního řešení tunelu. Popis a 

statický výpočet jednotlivých variant je uveden v kap. 3. Autor navrhl 4 možné varianty 

zajištění stavební jámy: hřebíkovaný svah, pilotovou stěnu, hřebíkovaný svah (předvýkop) 

kombinovaný s pilotovou stěnou a záporovou stěnu. Zjednodušené rozpočty pro jednotlivé 

konstrukce a následný výběr ekonomicky nejvýhodnější konstrukce je uveden v kap. 4. Jako 

nejvýhodnější se autorovi jeví provedení svahovaného předvýkopu zajištěného hřebíky 

v kombinaci s pilotovou stěnou. Pro tuto konstrukci je vytvořen rovinný numerický model 

s jehož pomocí je  provedena predikce jejího chování (kap. 5.) a v kap. 6. je popsán 

technologický postup výstavby této konstrukce. Závěr diplomové práce (kap. 7.) je stručnou 

rekapitulací jejího obsahu. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Zpracování diplomové práce je pojato komplexně a je ho možné dle všech hodnotících kritérií 

hodnotit jako výborné. 

Jednotlivé postupy a metody (výpočty, rozpočet) použité v práci jsou autorem vhodně zvoleny 

a v návaznosti na řešený případ velmi dobře popsány. Jinak řečeno, z práce je zřejmé co, jak, 

proč a s jakým výsledkem se dělalo. Výpočty zajištění stavební jámy jsou z pohledu zadání 

práce zpracovány nadstandardně a jsou provedeny pro všechny uvažované varianty. To 

všechno determinuje vysokou odbornou úroveň práce. 

Literatura uvedená v práci je relevantní řešenému problému a k práci s ní nemám 

připomínek. 

Z hlediska formální, grafické a jazykové stránky je práce zpracována na vysoké úrovni. Členění 

práce na jednotlivé kapitoly je vhodně zvoleno a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Vhodně je také proveden výběr obsahu příloh. Z tohoto pohledu lze mít připomínku snad jen 

k tomu, že výstupy z programu Plaxis 2D na str. 97 a 98 jsou prezentovány jako tabulky 

(nikoliv jako obr.) a popis je uvedený v angličtině.  

Požadavky zadání diplomové práce byly dle mého mínění zcela splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám tuto věcnou připomínku: 

1. V tab. 20 (str. 96) nejsou zjevně uvedeny správné hodnoty redukovaných tuhostí prutu 

pro výpočet vnitřních sil v pilotové stěně. 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována na poměrně vysoké úrovni. Z práce je patrná autorova vysoká 

odbornost a schopnost orientovat se v předmětné problematice. Je třeba kladně ocenit i 

rozsah odvedené práce, který zřejmě vyžadoval nemalé úsilí. Práci proto doporučuji 

k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 17. Ledna 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


