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Posuzovanou bakalrářskou práci (BP) s nrízvem ,'Využití penetračních zkoušek při návrhu
pilotoých zríkladů.. tvoří 60 stran textu a 12 stran příloh. Textová část práceje členěna do
šesti kapitol aje doplněna seznamem použiých zdrojů, zkratek a symbolů, obrrázků a příloh.

Po úvodu, ve kterém autor stručně charakterizuje předmět práce a jeji obsah, následují dvě
kapitoly popisující statické a dynamické penetraění zkoušky. Kapitola 3 je věnovtírra přehledu
pilotových základů s durazem na vrtané piloty. obsahuje zék|adni informace o jejich
provádění. Kapitola 4 poté popisuje navrhovrání pilot na zríkladě statických penetračních
zkoušek zvlášť pro nesoudržné a soudržné $py zemin a dá|e též poměmě důkladně rozvádí
činnost modulu CPT pilota v softwarovém prostředí GEo5, kteý k návrhu únosnosti piloty
vnrŽívá dat získaných penetraění zkouškou. Kapitola 5 obsahuje několika způsoby provedený

ýpoěet únosnosti piloý (dle modelové podobnosti, rryužitím sw GEo5 prc qýpočet Ze
statické penetrační zkoušky, qýpočet dle laboratorní zkoušky) a především pak odvozené
korelace mezi údaji z penetrační zkoušky a pevnostními parametry. V závěru _ kapitola ó _
autor hodnotí použité metody výpočtu piloty dle získaných výsledků a uvádí důvody pro
vhodnost jednotliých metod a jejich omezení.

Po formální a jazykové striínce je ptáce zpracována velmi kvalitně. Všeobecná uroveň
vyrazně převyšuje obvyklý standard bakalrířské práce.

K bakalářské práci márn následující připomínky a d otazy,kteft by mohly bý předmětem
diskuze při její obhajobě:

Na straně 36 autor uvádí, že d1nramická penetrace neumoŽňuje měřit pláštbvé tření, lze jej
však l'ypočítat z kroutícího momentu' Z jakého důvodu (důvodů) tedy takto získané hodnoty
plášt'ového tření nepoužít pro náwh pilotového zěk|adlý

Závěrem konstatuji' že bakalďskou práci Pavla Koudely hodnotím kladně a doporučuji
k obhaiobě.
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