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Posuzovanou bakalářskou práci (BP) s názvem ,,Návrh paŽení stavební jámý. tvoří
56 stran textu, který je ě1eněn do čtť kapitol a doplněn semamem použiých zdrojů, zl<raÍek a
symbolů, obrrázků, tabulek a pří1oh. Souěástí BP jsou dále tři přílohy: výkresová
dokumentace, geologická dokumentace vrtu J1 a ýstupy z programu GEo5.

Cílem BP, jak je uvedeno v zadánl a úvodu práce, je jednak přehledný popis možných
způsobů pďení stavebních jam a dale pak náwh zajištění konkétní stavební jrámy. Prvně
uvedený cíl je naplňovrán v kapitole drúé' kde je uveden ýčet používaných způsobů roubení
stavebních jam. Pozomost je věnována především popisu konstrukěních řešení a popisu jejich
jednotliqých prvků. K naplnění druhého cíle BP autor směřuje v kapitole třetí,,Náwh zajištění
stavební jrímy v Bmě..' Jedruí se o stavební jrímu polyfunkěního domu se čtyřmi nadzemními
a dvěmi podzemními podlažími v Bmě _ Pisrírkách. Postupně jsou popsrány geotecbnické
poměry v místě staveniště, statický qfuočet a stručně zmíněn technologic\ý postup provádění
paŽící konstrukce. Návrh zajištění stavební jrámy je proveden pouze vjedné variantě,
navrŽeno je zápotové paŽení. V1ýpočty jsou provedeny ve třech řezech p ažici stény s v}užitím
programu GEO5.

Z pohledu formrílního zpracovári se v BP r,yskytuje řada gramatických chyb (překlepy
nebo nesprávné skloňoviíní, odkazy na literaturu jsou uváděny za koncem vět apod.).
Vzh]edem ke skuteěnosti, Že ěeština není zřejmě mateřským jazykem studenta, lze toto do
jisté míry omluvit. Na druhé straně by asi neměl bý problém nechat si provést jazykovou
korekturu BP před jejím odevzdáaím. Clenění práce na j ednotlivé kapitoly je vhodně zvolené,
grafická úprava je standardní.

K bakalrářské práci mrám následující dotazy a připomínky jako námět k diskuzi a doplnění
řešené problematiky při obhajobě práce:

- Na str. 1 9 autor uvádí, že zápory j sou pod urovní dna stavební j ámy fixovány betonem
nižší pevnosti' Jsou ijiné způsoby fixace? Pokud ano, kdy by se použily?

- Na str. 34 se uvádí' že ýpočet pažící konstrukce (PK) byl proveden pomocí programu
GEo5 PaŽení náwh a GEo5 PaŽení posudek. Není však zřejmé, jak (resp. k jakému
účelu) byly t}to programy v rátnci náwhu PK využity (v práci jsou uvedeny pouze
ýstupy/výsledky z programu GEo5 Pažení posudek)' Program GEo5 Pažení náwh
již dá|e v práci zrrriňovián není. Byly v tomto program prováděny nějaké výpoěty?
Pokud ano, jaké a s jakými ýsledky?

- V kap. třetí autoť uvádí, že zajištén1stavební jámy je realizovilno záporoým pažením.
Nejedná se, d1e uvedených dimenzí, spíše o mikozáporové pažení (viz popis v kap.
2.3.3)?

. Statický ýpočet byl proveden ve třech řezech (v BP označené jako řez A, B, C). Proč
byly vybrány právé tyto Ťezy, ěím j sou charak1eristické?



Na str.28 autor uvádí' že úkolem BP je nawhnout bezpeěné a ekonomické zajištění
stavební jámy. Proč bylo z tohoto pohledu jako nejvhodněj ší řešení lybrtá'no zápotové
paželrr? Jaké další možnosti zajištění stavební jaárny byly mažovány?
Náwh drí'le nezahmuje posouzení (dimenzaci) jednotlivých prvků PK (posouzena je

pouze rmitřní stabilita PK). Je ruíwh bezpečný?

Výsledek v1počtu provedeného v řezu A je uveden v kap. 3.4.5. Výsledky výpočtů
v řezech B a C jsou (ve shodné formě) uvedeny v příloze BP. Toto zvolené uspořádríní
je zsnateóné a nelogické' Bylo by asi vhodnější ýsledky jednotlivých výpoětů
roáodných pro návrh PK uvést v textu BP (pro všechny řezy) a podrobnější ýsledky
pak uvést v příloze.

V BP popisovaný technologický postup provádění PK je obecným postupem (z části
uvedeným uŽ v kap. dr,lhé). Zajímavější a přínosnější by bylo uvést tento postup ve
vazbě na řešený případ včetrrě příp. výkresu (schématu) a časoých souvislostí.

V BP není rozlišovráno mezi charakteristiclcými a náwhovými hodnotami příslušn.ých
veličin. Není tedy ňejné' zda.li v1počtené vnitřní síly (viz kap. 3.4.5 a příloha C)
představují charakteristickou nebo návrhovou hodnotu. Deformace PK (uvedené
tamtéž) jsou spočtené pro jaké hodnoty parametru zríkladové pidy a zaÍíženi _

charakteristické nebo nál'rhové?

Závérem konstatuji, že předloženou bakalrářskou prríci hodnotím kladně a doporučuji
k obhaiobě.
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