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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zajištění stavební jámy v překonsolidovaných jílech 

Autor práce:   Nikola Svobodová 
Oponent práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol a pěti příloh. V závěru práce je uveden 
seznam použité literatury, použitých zkratek a symbolů a seznam obrázků a tabulek. V první 
kapitole autorka práce specifikuje inženýrsko-geologické poměry lokality. Druhá kapitola – 
statický výpočet představuje těžiště práce. V této kapitole je proveden návrh geometrie pažící 
konstrukce, návrh a posouzení zemních kotev, posouzení vnitřní stability kotevního systému, 
návrh a posouzení piloty a převázky, odhad deformace konstrukce a posouzení celkové 
stability konstrukce. Ve třetí kapitole je stručně popsán technologický postup výstavby. Práce 
je ukončena závěrem.   
 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 
• Str. 11, formulace „neogenní jíly, které vykazují míru překonsolidace“. Míru 

překonsolidace je potřebné kvantifikovat např. přes parametr OCR nebo POP.   
• Na str. 20 bych nezobecňoval hodnoty smykových přetvoření, při kterých jsou 

dosahovány vrcholové, kritické a residuální smykové pevnosti.  
• Str. 22, citace normy „EC7-1“ není přesná. Jedná-li se o odborný text, je potřeba uvést 

správné pojmenování všech norem (ČSN EN 1997-1). 
• Autorka na str. 22 uvádí, že pro posouzení celkové stability jsou stanoveny i residuální 

parametry smykové pevnosti. V předmětné kapitole (kap. 2.7) jsou dvě tabulky, každá 
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s jinými parametry smykové pevnosti (tab. 2.8 a 2.9). Výsledky jsou však již 
prezentovány pouze pro jednu variantu, nicméně není jasné, o kterou jde. Na základě 
čeho dospěla k hodnotě residuálního úhlu vnitřního tření ϕres=10°?  

• Na základě čeho byla zvolena poloha posuzovaného řezu?  Z vizualizace stavební jámy 
(obr. 1.5) je zřejmé, že se nejedná o místo s největší volnou výškou konstrukce.  

• Str. 23, tab. 1.1, co znamená u edometrického modulu horní index ef? Proč autorka 
práce uvádí pro Poissonovo číslo při primárním zatěžování (ν´) a odtížení – opětovném 
přitížení (νur) stejnou hodnotu?  

• Na obr. 2.1 je ze statického schématu zřetelná poloha hladiny podzemní vody. Na obr. 
2.2, kde je pro ten samý výpočet uvažováno s redistribucí zemních tlaků již HPV 
zaznačena není. Znamená to tedy, že zde není s HPV uvažováno?  

• Kap. 2.2 Návrh předepjatých kotev. Autorka uvádí, že použila předpínací ocel s 
fp0,1=1620MPa. V textu pod tím je uvedena charakteristická pevnost v tahu 1337MPa.  
Jak autorka k tomuto číslu došla? Jak byla stanovena hodnota zatížení zemních kotev a 
parciální součinitele pro vnitřní a vnější únosnost?  

• Kap. 2.5 Návrh a posouzení převázky. Autorka práce uvažuje s dvěma různými 
vzdálenostmi kotev. Je tento rozdíl zahrnut ve stanovení síly na kotvu při jejím návrhu? 

• Kap. 2.7 Posouzení z hlediska celkové stability. Autorka přistoupila k posouzení dle 
mezních stavů. Proč je zde tedy uveden vztah pro stupeň stability? Dále zde chybí 
odkaz na vzorec. Z posudku není jasné, jestli jsou použity residuální hodnoty smykové 
pevnosti.  

• Na str. 50 se autorka zmiňuje o tom, že povrch pilotové stěny se doplní stříkaným 
betonem. Jaký je důvod pro tuto úpravu? 

Závěr:  
Práci doporučuji k obhajobě s níže uvedeným hodnocením.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 05.06.2018 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 




