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Název práce: Zajištění stavební jámy na stavbě RD 

Autor práce:  Bc. Attila Valkó 

Oponent práce: Ing. Jiří Boštík, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomovou práci (DP) tvoří 49 stran textu, který je členěn do 4 kapitol a doplněn seznamem 

použitých zdrojů, použitých zkratek a symbolů, obrázků, tabulek, a příloh. Součástí DP jsou též 

dvě přílohy: výkresová dokumentace a výstupy z programu GEO5. 

Předmětem DP, jak je uvedeno v jejím úvodu (kap. 1.), je řešení zajištění stavební jámy pro 

výstavbu rodinného domu v Brně – Kohoutovicích (ulice Myslivecká) s cílem jednak přiblížit 

realizaci stavebních jam obecně a dále pak konkrétně v předmětné lokalitě navrhnout vhodné 

technické řešení. Obecnému popisu stavebních jam a konstrukčnímu řešení pažených 

stavebních jam se autor věnuje v kap. 2. Kap. 3. obsahuje popis zájmové lokality a jejich 

geotechnických poměrů. Dále jsou stručně uvedeny použité metody řešení a výstupy 

z programů GEO5 (Stabilita svahu a Pažení posudek), v nichž byly výpočty prováděny. Na konci 

kap. 3. se diplomant věnuje technologickému postupu výstavby, resp. způsobu provedení 

stavební jámy. Závěr práce (kap. 4.) je věnován rekapitulaci obsahu DP. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Autor zpracováním diplomové práce splnil její zadání a je vidět, že je schopen se v předmětné 

problematice orientovat. Z práce ale není zřejmé, jak byla prováděna dimenzace, resp. 

posouzení konstrukčních prvků navržené pažící stěny. Dále z DP není jednoznačný 

technologický postup výstavby záporové stěny, resp. způsob instalace zápor. Jisté nedostatky 
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vykazuje práce i po stránce formální a jazykové. Z uvedených skutečností pak vyplývá 

převážná část připomínek a dotazů níže. 

Připomínky a dotazy k práci: 
 

1) V DP chybí návrh (posouzení) jednotlivých konstrukčních prvků záporových stěn. Je návrh 

záporového pažení bezpečný?  

2) Z výkresů v příloze A je patrné, že zápory jsou osazovány do předem zhotovených vrtů a 

pod dnem stavební jámy jsou fixovány zabetonováním. V kap. 3.7.3 se ale píše: „Navržený 

objekt se nachází v zastavěné oblasti, a proto byla aplikována bezrezonanční metoda 

osazení zápor pomocí bezrezonančního vibroberanidla. Ocelové profily byly pod úrovní 

dna stavební jámy fixovány betonem nižší pevnosti. Nad úrovní dna stavební jámy byly 

vrty vyplněny vyvrtanou zeminou.“ Návrh řešení by měl být ve všech částech práce 

jednoznačný a jednotný. Jaký způsob instalace zápor byl tedy navržen?  

3) Při posouzení stability svahu svahovaných částí stavební jámy (řez A a C) jsou vrstvy 

základové půdy šikmo uložené. Při posuzování vnější stability záporových stěn (řez B a D) 

jsou vrstvy uloženy horizontálně. Jak jsou vrstvy skutečně uloženy a proč jejich uložení není 

v rámci prováděných výpočtů uvažováno jednotně? 

4) Posouzení stability svahu svahovaných částí stavební jámy je provedeno dle návrhového 

přístupu 2. Proč byl zvolen právě tento návrhový přístup? 

5) V kap. 2.2.1 je v souvislosti s případy s výskytem HPV nad úrovní základové spáry zmíněna 

nutnost jejího snížení a jeho negativní vliv na sousední stavby. Přímo se zde uvádí: 

„Snižování hladiny podzemní vody může mít negativní vliv na sousední stavby, a proto je 

důležité, aby zemní práce a čerpání vody byly dokončené v co nejkratší době.“ Mohl by 

diplomant vysvětlit termín „nejkratší doba“? Jak by to bylo v zeminách propustných (např. 

písčitý štěrk)? 

6) Připomínky k formální úpravě práce: 

- Odkazy na literaturu uvedenou v seznamu práce jsou v textu práce uváděny až za 

koncem věty. 

- Místy se vyskytují překlepy. 

- Umístění části výstupů z výpočetních programů do textu práce a části do přílohy není 

konzistentní a vhodné. 

Závěr: 

Diplomová práce je i přes výše uvedené připomínky zpracována na odpovídající úrovni a 

doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


