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Úvod 

Diplomová práce na téma „Zajištění stavební jámy při výstavbě metra v úseku Dejvická-
Motol“ posuzuje vhodnost použití jednotlivých typů pažení stavebních jam a poté je 
nejvhodnější varianta použita pro řešení úlohy zajištění stavební jámy daných rozměrů 
v určené geologii. V diplomové práci je uveden celý postup návrhu a posouzení všech prvků 
zvoleného pažení s využitím výpočtového programu, ale i ručního výpočtu. 

 

Rozbor práce 

Předložená diplomová práce je v rozsahu 53 stran, je členěna do jednotlivých tematicky 
ucelených kapitol. Součástí diplomové práce jsou rovněž 4 samostatné přílohy. 

Kapitola 1. Úvod – obecný popis stavby, kde bude pažící konstrukce navržena a popis 
rozdělení diplomové práce. 

Kapitola 2. Zhodnocení možných variant pažení – výčet jednotlivých typů pažení, jejich 
jednoduchá charakteristika a zhodnocení vhodnosti použití pro řešenou úlohu. 

Kapitola 3. Inženýrsko-geologické podmínky – popis a vlastnosti zemin v řešené oblasti 
včetně specifikace sond, ze kterých byla použita data pro výpočty. 

Kapitola 4. Statický výpočet – pro řešenou úlohu bylo použito pažení pomocí pilotové 
stěny s pilotami s velkou osovou vzdáleností. Výpočet byl proveden ve třech řezech. Pro 
návrh a výpočet pilotové stěny byl použit program Geo 5, dále byla posouzena tímto 
programem rovněž vnitřní stabilita, ručním postupem byla ověřena únosnost kotev, byl 
posouzen mezní stav použitelnosti (posouzení deformací), byla posouzena vnější stabilita. 
Pomocí výpočtového programu Scia Engineer 2012 bylo navrženo vyztužení pilot. 

Kapitola 5. Technologický postup stavby – popsán postup realizace vrtů s řešením 
možných problémů, postup zhotovení jednotlivých pilot, hloubení stavební jámy a postupné 
zhotovení pažící konstrukce 

Kapitola 6. Závěr – shrnutí postupu návrhu, posouzení a zhotovení pažící konstrukce. 

Příloha A – Inženýrsko-geologický profil a vlastnosti základové půdy. 

Příloha B – Posouzení kotev – ruční posudek. 

Příloha C – Posouzení ŽB průřezu pilot – posudek ŽB průřezu ve výpočtovém programu 
Scia Engineer 2012, posouzeny tři průřezy, pro každý posuzovaný řez jeden. 



Příloha D - Výkresová dokumentace – dva příčné řezy navrženou pažící konstrukcí, dva 
výkresy vyztužení pilot, situace. 

 

Komentáře: 

Z obecného hlediska budí diplomová práce dojem prostého statického výpočtu, kdy je 
uvedeno konečné řešení. V práci je pouze konstatováno, že ekonomicky nejvýhodnějším 
řešením je kotvená pilotová stěna s pilotami o velké osové vzdálenosti, je zde přesně daná 
vzdálenost pilot a přesně určená výška etapy výkopu. V diplomové práci chybí parametrická 
studie, která by ukazovala skutečnou výhodnost zvolené osové vzdálenosti pilot a zároveň 
vhodně zvolenou výšku etapy výkopu tak, aby byla ukázána efektivita návrhu a tím byl 
dodržen hlavní princip návrhu konstrukcí. 

Diplomová práce je vypracována v souladu s jejím zadáním. Je vypracována na běžné 
technické úrovni. Diplomant ukázal, že je schopen se vypořádat nejen s technickou stránkou 
zadaného problému, ale i s  jazykovou úpravu práce, která je však místy poměrně stručná a 
technicky méně specifická. Obsahově diplomant zvládl řešení zadaného projektu a prokázal 
nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Práce zahrnuje výběr nejvhodnější pažící 
konstrukce a její kompletní návrh a posouzení včetně výkresové dokumentace. Student ve své 
práci prokazuje, že dokáže vyřešit danou úlohu s využitím jak výpočtových programů, tak i 
ručním výpočtem s pomocí norem a odborné literatury a že zná vzájemné souvislosti  při 
návrhu a výpočtu konstrukce a tím dokáže optimalizovat návrh konstrukce.  V kapitole 
technologického postupu výstavby diplomant prokazuje své dobré praktické znalosti a dokáže 
odhalit i možné technické potíže na základě inženýrsko-geologických vlastností základové 
půdy a jejich řešení při výstavbě. Autor prokazuje nejen dobré zvládnutí geotechnické úlohy, 
ale dokáže se vypořádat i s jednoduchými posudky betonových konstrukcí. 

 

Připomínky: 

1. V kapitole zhodnocení možných variant pažení by bylo přehlednější závěrečné 
shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých typů pažících konstrukcí. Zvolená forma 
hodnocení vhodnosti a nevhodnosti použití těchto konstrukcí zaniká v textu. 

2. Používané hodnoty a výsledky by bylo pro přehlednost lepší uvést v tabulkách. 

3. Geologický profil základové půdy – Příloha A, tabulkově uspořádané vlastnosti 
základové půdy – co si představit pod pojmem v tabulce „kopírované hodnoty“? 

4. U obrázků obálek deformací by bylo přehlednější zaznačit jednotlivé kotevní 
úrovně a konečnou pracovní úroveň. 

5. Na základě čeho byly voleny délky kotev? 

6. Čemu odpovídala geometrie statického modelu piloty na obr. 4-31 pro výpočet 
výztuže piloty, proč byly zvoleny takové okrajové podmínky, jakým způsobem a 
v jaké geometrii bylo na tomto modelu umístěno zatížení?   

 



Závěr: 

Žádná z výše uvedených připomínek není tak závažná, aby mohla ohrozit celkové kladné 
hodnocení práce. Zpracování tématu vyžadovalo samostatný a tvůrčí přístup, který kandidát 
ve své práci nesporně předvedl.    

 

Zadání diplomové práce bylo v plném rozsahu splněno. Doporučuji práci k obhajobě před 
státní komisí s navrženým hodnocením: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 
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