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Autor bakalářské práce: Jan Pospíšil

oponent bakalrířské práce: Ing, Jiří Boštík' Ph'D.

Posuzovanou bakďařskou práci (BP) s názvem ''opěmé zdi.. tvoří 55 stran lex,ol a 2

přílohy. Textová ěást práce je členěna do sedmi kapitol a je dop1něna semamem použiých

zdrojů, zkratek a symbolů, obrrázků, tabulek a příloh.

Po úvodn'í kapitole, v níŽ student stručně uvádí, co je obsahem BP, jsou v nrásledujících

třech kapitolách popsány některé způsoby zajišténí strmých svahů. Týo způsobyjsou v práci

ě1eněny na opěmé konstrukce, gabiony a vyztužené svahy geosyntetikami. Vkap.5. je

heslovitě uvedený ýčet příčin poruch opěmých konstrukcí. V kap. 6. se autor věnuje návrhu

opémé tižlé zdi délky 9,5 m, v obci Rebešovice, která má nahradit stávající porušenou

opěmou konstrukci. Při posouzení nawžené opěmé zdi je kombinován v'ýpočet s počítačovou

podporou s výpočtem bez využiÍí softwaru (autorem je, asi ne příliš vhodně, omačován jako

,,ruční výpočeť, nebo ,,ručně rozepsáno,,). Poúívrán je program GEo 5. Sedmou kapitolu

fuoÍi závět, autor struěně shmuje obsah BP a upozorňuje na určitá úskalí (podmínky)

prezentovaného řešení.

Z pohledu formálního zpracovění je BP zpracována na dobré urovni, i když lze najít jisté

nedostatky (překlepy; odkazy na literaturu jsou uváděny za koncem věty), které bylo možné

při pečlivější přípravě a kompletaci BP odstranit.

K bakalářské práci mám nás1edující připomínky a dotazy, které by mohly být diskutovány

při její obhajobě:

. Na str. 12 je uvedeno, že spolehlivost konstrukce proti překlopení je diína poměrem

aktir'ních a pasirmích momentů a nemá klesnout pod 1,5. Co je chápráno pod

označením aktirrrrí a pasivní moment?

. Byl zyažován i jiný způsob zajišÍěni než betonová tížná opémá zeď? Proč bylo

lybriáno právě toto řešení?

- Autor uvádí (str.42)' že: ,,pro výpočet kontaldního napětí v základové spáře byla

použita tíha zdi se součinitelem y1: 0'95' což ale odporuje zasadě, že se mají použít

takoví součinitelé, heří dávají nejméně příznivé účinlcy.,,: MoIť' by bý vysvět1en vliv

tíhy opěmé zdi na její stabilitu?



- Autor v kap. 5. správně uvádí, Že sanaci nebo návrh nové konstrukce nelze provádět

bez stuďe příčin poruchy. V kontextu s tímto tvzením v práci chybí alespoň uvedení

příčin(y) poruchy stiívající konstrr:kce.

Závérem konstatuji, že bakalrířskou práci Jana Pospíšila hodnotím kladně a doporučuji

k obhajobě.
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