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Posuzovaná diplomová práce (DP) s názvem ,,Zajištění stavební jámy a založení objektu

Carla Brno.. je zarrtěÍena rta návrh zajištění stavební jámy a za|ožení budovy Se šesti

nadzemními a dvěmi podzemními podlažími. Realizace této budovy je součástí rekonstrukce

areáIu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. DP je členěná do 8 kapitol a dále je

doplněna Seznamem použitych zdrojťr, zl<ratek a symbol:iu, obrézkťr a tabulek. Její součástí
jsou též čtyti pŤílohy - v;ikresy' resp. schémata prezentující navržené za|ožení objektu a

zajištění jeho stavební jámy.

Po první, vodní, kapitole a stručném pŤiblížení zájmového objektu v kap. 2. se diplomant

věnuje popisu geotechnickych poměrri zájmové lokality (3. kap.). Kapitola 4. a 5. obsahuje

popis pažících konstrukcí (pilotové stěny, záporové pažení) a prvkri hlubinného zakládáni

(vrtané piloty), které byly navrženy pro pŤedmětn;i objekt. Statick;i vypočet je soustŤeděn

v kap. 6.,kdyžnejprve jsou ve stručnosti pŤiblíženy použité zp soby vypočtri a dále pak návrh

pažení stavební já^y a založení objektu doplněny vystupy zpouŽitych program . Vypočty

byly prováděny vprogramech GEo5 - Pažení návrh a GEo5 - Piloty. Vkap. 7. autor

popisuje technologické postupy provádění vybranych (navrhovanych) prvkťr speciálního

zakláďání staveb. Y závěru práce je provedena rekapitulace navrženého konstrukčního Ťešení

zajištění stavební jámy a založení objektu.

Zpohleďu formáIní a graÍické ripravy je DP zptacována poměrně pečlivě a po této stránce
ji lze snad vytknout jen vyskyt pŤeklep , odkaz na neexistující obr. 5.x (str. 48) a uvádění

odkazri na literaturu až za koncem věty. Členění práce na jednotlivé kapitoly je logické,

odpovídá časovému sledu jednotlivych činností v procesu návrhu.

K DP mám následující pŤipomínky a oténky jako námět k diskuzi a doplnění Ťešené

problematiky pŤi obhajobě práce:

. Součástí statického vypočtu není dimenzace jednotliv;ich prvkri pažících

konstruk cil za|ožení obj ektu.

. V závěru DP a v Ťezu stavební jámou (pŤíloha č. 4) je uvedeno, že zitpora je

zváIcovaného ocelového profilu HEB 340. Ve statickém vypočtu (kap. 6.3.1) je ale

uveden profil I 450!

. Jak byl stanoven koeficient redukce tlaku pŤed stěnou pro vypo čet záporového pažení

(v DP uvažovarty hodnotou0'67)?

. PŤi statickém Ťešení pažících konstrukcí byl stanoven modul reakce podloží

(označovany jako kh) podle SCHMITTa. Proč byl uvaŽován právě tento zprisob

v;fpočtu?

- Z textu ani z vykres není patrná délka primárních pilot v navržené pilotové stěně.



. V DP popisované technologické postupy provádění konstrukcí jsou obecn;imi

postupy. Žádoucíby bylo uvést tyto postupy ve vazbé na Ťešeny pŤípad věetně v;fkresu

(schématu) a ěasovych souvislostí.

Závěremkonstatuj í, žediplomovou práci pŤedloŽenou Bc. Michalem Novákem doporuěuji

k obhajobě.
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