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Předložená bakalářská práce nese název „Návrh založení objektu“ a jejím cílem je kriticky 

zvolit vhodnou metodu založení halového objektu Areálu dopravní výchovy (krytého 

dopravního hřiště půdorysných rozměrů 43,3 x 37,5 m) na Riviéře v Brně. Nosná konstrukce 

objektu je tvořena ŽB sloupovým skeletem se sloupy v rastru 6,0 x 12,0 m s dřevěnou 

konstrukcí zastřešení. 69 stran textu je rozděleno do šesti kapitol. Po úvodní kapitole a 

kapitole obecně popisující metody plošného a hlubinného založení se autor podrobněji věnuje 

klasifikaci pilot a popisu technologických postupů provádění jejich jednotlivých typů. Pátá 

kapitola práce se ve svém úvodu věnuje popisu průzkumných prací provedených na 

předmětné lokalitě a výsledkům geologického a hydrogeologického průzkumu. Na základě 

těchto výsledků volí autor založení objektu na vrtaných pilotách délky 4,0 m a 5,0 m 

opřených o granodioritové podloží, betonovaných na místě metodou Contractor. Návrh je 

v této kapitole dále posouzen statickými výpočty pilot z hlediska 1. i 2. mezního stavu. 

„Ruční“ výpočet autor ověřuje porovnáním s výsledky z programu GEO5. Součástí práce je 

pak také šest příloh tvořených výkresovou dokumentací a alternativním návrhem plošného 

založení objektu. K práci mám následující dotazy a připomínky: 

• V práci se vyskytují chyby v technických výrazech z oblasti zakládání: str. 18 rotačně 

„náběhové“ vrtání; str. 19 „podskalní“ horniny; str. 22 „lískový“ tvar jílových částic. 

Bylo by vhodné věnovat zvýšenou pozornost textu. 

• Některá tvrzení bych doporučil přeformulovat. Např. str. 12. : „Základová deska je 

souvislý základový pás“. 

• Na str. 17 je poznámka o pilotách s rozšířenou patou: „Čistoty dna dosáhneme ruční 

prací v zapaženém vrtu“. Může autor tuto poznámku rozvést? 

• Na str. 43 je zmínka o pilotě, na niž bude v hlavě napojena obdélníková hlavice 

nesoucí dvojicí sloupů. Jak ovlivní „montážní stav“ (po osazení pouze jednoho 

sloupu) návrh piloty, resp. její výztuže? 

Předložená práce splňuje požadavky zadání v plném rozsahu. Přes výše zmíněné připomínky 

ji hodnotím kladně a doporučuji ji postoupit k obhajobě před státní komisí. 
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