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Obecné shrnutí práce: 
Autor diplomové práce (dále DP), Bc. Ondřej Vodáček, zpracoval DP na téma „Alternativní způsoby 
založení kruhové nádrže v jemnozrnných zeminách“. Téma je svým charakterem na pomezí 
teoreticko-praktického rázu. Hlavním cílem práce bylo analyzovat chování základové konstrukce 
založené na jemnozrnných nasycených zeminách pro různé alternativy zakložení. Autor srovnával 
plošné založení bez dalších opatření, plošné založení v kombinaci s hloubkovou úpravou podloží 
(hloubková stabilizace a štěrkové pilíře) a hlubinné založení (piloty). 
 

Řešená problematika je řešena za využití metody konečných prvků jako 3D. Protože jde vždy o 
idealizaci skutečnosti, tak diplomant analyzovat různé možnosti modelování jednotlivých způsobů 
založení. Např. u štěrkových pilířů modeloval buď samotné pilíře, nebo náhradní blok. Výsledkem 
práce bylo srovnat, jak který způsob založení je vhodný pro zakládání v jemnozrnných zeminách. To 
analyzuje přes sedání a vnitřní síly v základové konstrukci. Na tuto otázku je pak odpovězeno v kap. 
9.4. Součástí práce je teoretický rozbor možnosti modelování štěrkových pilířů a hloubkové 
zlepšování zemin. 
 
Práce je rozdělena do jedenácti kapitol v rozsahu 102 stran včetně obrázků a tabulek. 
 
Práce je napsána srozumitelně a přehledně. Rovněž formální i grafická stránka práce je na dobré 
úrovni. 
 
Hodnocení přístupu k práci: 
 

Bc. Ondřej Vodáček si přistupoval k práci odpovědně a samostatně. Docházel pravidelně na 
konzultace. Diplomantovi nebylo potřeba podrobně vysvětlovat, jak má daný problém řešit, ale stačily 
jen drobné podněty, na jejichž základě je pak dovedl rozvést do patřičné šíře.  
 
 

Závěrečné shrnutí: 
Z pozice vedoucího práce konstatuji, že autor DP práce si svědomitě plnil zadaný úkol. Docházel na 
konzultace. Zpracováním DP prokázal, že je schopen se vypořádat se zadaným tématem a zpracovat 
jej na dobré úrovni. Doporučuji práci k obhajobě před státnicovou komisí. 
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