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Název práce: Návrh založenia mostného piliera 

Autor práce: Vladimír Koporec 

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

Popis práce: 

Bakalářskou práci tvoří dokument o 78 stranách. Je členěný do 6 kapitol a doplněn seznamem 

tabulek, obrázků, použitých zkratek a symbolů a příloh. Součástí práce je též 5 příloh, které 

obsahují posouzení základové patky a piloty, zatěžovací křivku, výkres založení mostního pilíře 

a fotodokumentaci. Práce je napsána ve slovenském jazyce. Předmětem bakalářské práce je 

návrh založení pilíře dálničního mostu na obchvatu Prešova. Úkolem studenta bylo, jak je 

uvedeno v zadání práce, zpracovat literární rešerši zaměřenou na metody hlubinného 

zakládání v České a Slovenské republice a vypracovat návrh bezpečného a ekonomického 

založení mostního pilíře, jehož součástí bude statický výpočet a výkresová dokumentace.  

V úvodní kapitole autor uvádí stručně cíle bakalářské práce. V následujících kapitolách (kap. 2. 

a 3.) rešeršního charakteru pak popisuje jednotlivé způsoby zakládání staveb. Kapitola 4. je 

věnována především návrhu založení mostního pilíře. Student uvažuje nejprve plošné založení 

pilíře a následně hlubinné založení pilíře na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Výpočty jsou 

prováděny také s použitím geotechnického softwaru GEO5. Návrh hlubinného základu pilíře je 

pak doplněn stručným technologickým postupem jeho provádění, přičemž je uvažována 

realizace pilot technologií CFA. Závěr bakalářské práce (kap. 5.) 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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Literární rešerše obsažená v práci je v podstatě stručným popisem běžně používaných metod 

zakládání staveb. Z tohoto pohledu postrádám uvedení konkrétních příkladů použití těchto 
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metod, zejména pak se zaměřením na zakládání mostů, neboť návrh založení mostního pilíře 

je předmětem praktické aplikace v bakalářské práci.  

Postup návrhu založení mostního pilíře není z práce jednoznačně patrný a jasný. Například 

není jednoznačně udané charakteristické a návrhové zatížení v patě pilíře a není uveden 

použitý návrhový přístup. Autor se také dopouští celé řady chyb: 

- Postup stanovení parametrů vrstevnaté základové půdy pro výpočet únosnosti 

plošného základu (v práci označeno jako homogenizácia podložia) je vágní, především z 

pohledu stanovení dosahu smykové plochy, uvažování vodorovného průmětu délky 

smykové plochy ve vrstvě R5 (viz obr. 20), stanovení objemové tíhy zeminy a nezahrnutí 

vztlaku.  

- Navrhovaný plošný základ není poddajný, jak student uvádí. Ve výpočtu tuhosti je 

řádová chyba a není zohledněna hloubka deformační zóny základu. 

- Kontaktní napětí pro výpočet sedání plošného základu není správně spočítáno. Napětí 

je uvažováno konstantní a působící pouze na efektivní ploše stanovené pro posouzení 

základu podle 1. skupiny mezních stavů. 

- Při výpočtu síly v jedné pilotě ve skupině pilot není bráno v úvahu zatížení skupiny pilot 

momentem.  

- Výpočet únosnosti a sedání skupiny pilot je v práci redukován na výpočet únosnosti a 

sedání jedné piloty. Jak se postupuje při výpočtu pilotových skupin je popsáno 

v odborné literatuře a student měl tak postupovat - viz například publikace Vrtané 

piloty (Masopust, 1994), která je uvedena v seznamu literatury na konci práce. 

- Při návrhu založení pilíře mostu není brána v úvahu vodorovná složka výslednice 

zatížení v jeho patě. 

- S ohledem na geologické poměry staveniště se volba provádění pilot technologií CFA 

nejeví jako vhodná. 

Výčet použité literatury uvedený v práci je odpovídající a zahrnuje též literaturu uvedenou 

v zadání práce. Domnívám se ale, že student postupy popsané v této literatuře ne vždy 

správně aplikuje nebo je správně nepochopil – viz např. připomínky k výpočtům uvedené 

výše. 

Z hlediska formální a grafické úpravy by si práce zasloužila větší pozornost – např. chybí 

číslování stránek, chybně naformátovaný obsah, chybějící, resp. nedostatečně zpracovaná 

výkresová dokumentace. K jazykové stránce práce se nemohu vyjádřit, práce je napsaná ve 

slovenském jazyce.  

Závěr: 

Závěrem mohu konstatovat, že bakalářská práce jako celek je někde mezi úrovní hodnocení 

dobré až nevyhovující. Vzhledem k tomu, že v rešeršní části práce student prokázal jistou 

orientaci v oboru zakládání staveb, doporučuji práci k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum: 15. června 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


