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Název práce: Založení výrobního zařízení v hale 

Autor práce: Bc. Jan Minarčík 

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

Popis práce: 

Diplomovou práci tvoří 102 stran textu, který je členěn do 4 kapitol a doplněn seznamem 

zdrojů, symbolů a zkratek, ilustrací, tabulek, a příloh. Součástí práce jsou též tři přílohy 

obsahující statický výpočet, výkresy a technologický postup, kontrolní a zkušební plán. 

Předmětem diplomové práce je založení výrobního zařízení (linky) ve výrobní hale firmy 

Walter v Kuřimi u Brna. Úkolem autora bylo, jak je uvedeno v zadání práce, zvolit vhodnou 

technologii zakládání, zdůvodnit koncepční řešení založení a zejména provést návrh a 

posouzení základových prvků. 

V úvodní kapitole autor uvádí stručně obsah práce a konstatuje, že se rozhodl pro návrh 

založení předmětného zařízení využít technologii tryskové injektáže. V následující, druhé, 

kapitole pak poměrně podrobně popisuje tuto technologii a jednotlivé aspekty jejího 

provádění a navrhování. V kap. 3. autor postupně uvádí popis zájmové lokality a jejich 

geotechnických poměrů, popis konstrukce a požadavky na její založení a věnuje se návrhu 

založení konstrukce. Výpočty jsou prováděny zejména s využitím výpočetních programů GEO5 

a Plaxis 3D. Závěr diplomové práce (kap. 4.) je stručnou rekapitulací jejího obsahu. 

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.: 

Z práce je patrná snaha řešit zadaný problém komplexně a vyjádřit se k jeho významným 

aspektům. Metody zpracování odpovídají zvolenému tématu - rešerše poznatků a jejich 

aplikace na řešený problém. Zejména pojednání o technologii tryskové injektáže v kap. 2. je 
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z tohoto pohledu podnětné. Návrh konstrukcí je prováděn jednak s použitím jednodušších 

modelů a dále je využito komplexnějších 3D numerických modelů.  

Literatura a další informační zdroje uvedené v práci jsou relevantní řešenému problému. 

Z hlediska formální a grafické stránky je práce zpracována velmi dobře a vytknout lze snad jen 

nejednotný systém odkazů v textu na literaturu a absenci jednotek veličin v některých 

tabulkách (tab. 3.10, tab. 1 a 2 v příloze A). Jazyková úroveň práce (především interpunkce) je 

na tom podstatně hůř. 

Domnívám se, že požadavky zadání diplomové práce byly splněny. Zdůvodnění navrženého 

řešení bych v práci očekával podrobnější, třeba i s uvedením konkrétní alternativní 

technologie a uvedením důvodů její nepoužitelnosti/nevhodnosti. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám tyto věcné připomínky: 

1. Nerovnoměrné sedání (str. 77, str. 91) není správně spočítáno. Při výpočtu 

nerovnoměrného sedání nelze vycházet z velikosti vektoru posunu! Je třeba vzít jen 

jeho složku v příslušném (svislém) směru. 

2. V práci (kap. 3.3.2) je pro případ nezlepšeného podloží proveden výpočet 

nerovnoměrného sedání desky pomocí programu GEO5 – Patky. Pro případ podloží 

zlepšeného sloupy tryskové injektáže je výpočet proveden v programu Plaxis 3D. 

Škoda, že výpočet pro nezlepšené podloží nebyl proveden také v programu Plaxis 3D. 

Změnit parametry prvků sloupů na parametry zeminy by neměl být problém a získaly 

by se výsledky relevantní k porovnání. Možná by pak zlepšení podloží ani nemuselo 

být. 

3. V numerických modelech bylo uvažováno horizontální uložení vrstev. Z řezu na obr. 3.5 

je ale vidět, že některé GT (např. jíl měkké až tuhé konzistence) vykazují podél výrobní 

linky významné změny. Numerický model desky tuto skutečnost nereflektuje. Vyvstává 

tedy otázka, zdali nemůže být situace horší blíže k ŽB vaně nebo dokonce v přechodu 

deska – vana. 

4. Na str. 92 se uvádí, že byla vypracována „tabulka tryskové injektáže …“. Tabulka v práci 

ale uvedena není. 

Závěr: 

I přes výše uvedené připomínky je diplomová práce zpracována na odpovídající úrovni, je 

vidět, že autor je schopen se v předmětné problematice orientovat a je třeba kladně ocenit i 

odvedenou práci, která patrně vyžadovala nemalé úsilí. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 16. ledna 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


