
PoSUDEK o}oNENTA DlPLoMovÉ PRÁCE

oponent diplonové púce: I!g' Jiři Boštik. PllD'

Posuzolaná diplonová p!áce (DP) s fuzv€n..Založeni slavby RiÝď Garden lll v PIaE.
s zabývá náwhen zajištěni slllebnijámy a zloženi adňinisl@tihi budovy na ul' Rohanské
nábiežilPI@.DPmá87sllanaječleněnádo.clkcm6kapnol.Dálejedoplněnasemanen
použných intbmačnich zdrcjú, synbolú a zkratek' ilustnci. labulek ! příloh' součáslí DP je
Éž 6 cÍafickýcb příloh !ýkresú'

Po úýodni kapitole ýyn€zující úko| DP. se diplonút v dalši kapilolc včnujc popisu
předmětného objekfu a okoli' Jedn' se Ó ádninislBlivni budovu se dvěma podzmnimj
podlaŽimi a nejvýše sosni na&eníini podlúinri. Nosnou konýfltci obřllu tvoii

Následuje stručný poph inŽenýskogeologických a hyd.ogologickýcb poněrů v ájmové
lokalitě věelně speinkace charaktcri$ických hodnot gotechnický.h p3lmetů uáklldové
půdy' Těchlo pďmclrů je pat vlužiláno v úmci navazujiciho sútického výpodlu Zajištění
íavebni jáňy a zloŽcni objektu. Z pohledu ajišlěni sEvebni jámy je daŽo!áno několik
!ďiďllešeni. přičefož sobledem na zajištění těsnící fuíkce afuáxiná|ního 15roži1i prcýoru
jsou navÍženy koĎsfutčni podzcnni stěny' Založenj budoly je ulažováno ía
ve|kopňměDvýcb lŤ.ných pilotách' jcŽ byly navÍžen} tak. aby bylo zajištěío rvÓÓněmé
sedáni objeklu' výpoěty json pro!ádény přeýižně spoÓitačovou podpomu. vyuŽj!áno je

Návrh p'eni sa!ébíi jáfo]' a ákladovýclr lronslrukci je dále doplněn lehnologickým
postupcn jcj ich prcváděíi'

Po fomálni a jazykové slrálce DP sp]ňuje obvyklé náležilosti. grafická úpúva je
stand.Idní'slrukturaprácejcvhodnězvo|eíáasnréiujeknaplněnivÍyčcnéhocil.'

KDP náú následující piipominky a Ótj7ky jako náměl kdiskuzi a doplněni tešňé
pÍoblematiky pii obhajobě práce:

i) Na slr,20 a 2l aulor uvádi výčel noŽrýclr způsobů slaioveíi součnritele (modulu)
vodorovnó Mkce podloži. lfuč byl rento palmclÍ v prováděných výpočlech ímolen
itcŘci z přetvámých chÚlkteristik a ne j inýn způsoboh,

ii) vedle none u á smykové si|y !ůsobi v průie,J potlčmi stěny taté nomálová si|a
(líba stěny, přislušDí sloŽka si|y 7 *olýy). ve íadckén u]počfu vša! neni uveden jeji
!ý!oš€t a neni zhmuta do si|ového púsobení pii dineMd výztÚž pod2efoni slěny'

jii) Jďým zpl)sobem bude zjišlěno Foádovmé
podremí stěny (Přnoba Ó. 6) není loto zřejfoé'

lrryli výáuže, z v)]kEsu výztuŽe



Pl€ďoŽ.nÁ ďplomoví prá€ Bc' Marti!. Ma]iÚkého po obsahové i fufuálíi sr.Ánce

rybo$je tlada}'n !árokůd a p.á.i dÓPoročuji L obhajobě'

Klasifikaéď stupeí EcTs| ,/''J

v Bmě dne 23' ledú 20l5


