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Obecné shrnutí práce: 
 
Autor diplomové práce (dále DP), Bc. Matúš Krško si zvolil diplomovou práci na téma „Zajištění 
stavební jámy při výstavbě metra v úseku Dejvická – Motol. Práce řeší návrh a posouzení pažící 
konstrukce předmětné stavební jámy. Před vlastním návrhem a posouzení pažící konstrukce diplomant 
shrnul podklady o geotechnických poměrech na lokalitě. Vytvořil si IG profily a definoval 
charakteristický profil pro návrh pažící konstrukce. Poté přistoupil k návrhu a posouzení konstrukce. 
Před tím zhodnotil vhodnost různých pažících systémů. Z nich vybral pro dané geologické 
nejvhodnější (pilotová stěna) a tu dále podrobněji řešil ve třech řezech. Návrh konstrukce provedl 
v souladu s EC 7. Konstrukci analyzuje pro první (NP2) i druhý mezní stav. Za tímto účelem využívá 
programu GEO5- pažení posudek. Z programu přebírá vnitřní síly a dimenzuje příslušné prvky – 
pilotu a kotvy. Návrh výztuže pilot řeší v Programu Scia Engineer. Nedílnou součástí DP je výkresová 
dokumentace (situace, příčné řezy a výkres výztuže pilot). 
 
Práce je rozdělena do šesti kapitol v rozsahu 53 včetně obrázků a tabulek. Součástí práce jsou dále 
přílohy A ÷ D. Nosnými částmi práce jsou kapitoly 3 až 5. 
 

Hodnocení práce a přístupu autora práce: 
 

Při zpracování diplomant musel „doplnit“ geotechnické informace, aby mohl provést adekvátní návrh. 
Zde prokázal, že je schopen si zajistit dostupná data a doplnit si tak chybějící informace.  
 

Po obsahové stránce lze konstatovat, že práce je srozumitelná, přehledná. Je však pojednána velmi 
stručně. U výkresů chybí rozpisky popř. doplnění dalších údajů o konstrukci (např. Situácia). 
Technologický postup výstavby je obecně formulovaný. Není uveden postup pro danou stavbu. 
 

Po formální, grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni.  
 

Autor DP, Bc. Matúš Krško, přistupoval k práci svědomitě a víceméně samostatně. Docházel na 
konzultace, kde byly společně rozebrány další postupy práce, které dále samostatně rozvíjel. 
 

Závěrečné shrnutí: 
Z pozice vedoucího práce konstatuji, že autor Bc. práce si svědomitě plnil zadaný úkol. Docházel na 
konzultace. Zpracováním DP prokázal, že je schopen se vypořádat se zadaným tématem a zpracovat 
jej na dobré úrovni. Doporučuji práci k obhajobě před státnicovou komisí. 
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