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Posuzovanou bakalářskou práci (BP) s názvem ,,Návrh paŽení stavebníjámý. tvoří
56 strantextu, kterýje ě1eněndo čtť kapitol a doplněn semamempoužiých zdrojů,zl<raÍek
a
symbolů, obrrázků,tabulek a pří1oh. Souěástí BP jsou dále tři přílohy: výkresová
dokumentace,geologická dokumentacevrtu J1 a ýstupy z programuGEo5.
Cílem BP, jak je uvedenov zadánl a úvodupráce,je jednak přehlednýpopis možných
způsobůpďení stavebníchjam a dale pak náwh zajištěníkonkétní stavebníjrámy. Prvně
uvedenýcílje naplňovrán
v kapitoledrúé'kdeje uvedenýčet používaných
způsobů
roubení
jam.
stavebních Pozomostje věnovánapředevším
popisukonstrukěních
řešenía popisujejich
jednotliqýchprvků.K naplněnídruhéhocíleBP autorsměřujev kapitoletřetí,,Náwhzajištění
stavebníjrímyv Bmě..' Jedruíse o stavebníjrímupolyfunkěníhodomu se čtyřminadzemními
a dvěmi podzemnímipodlažímiv Bmě _ Pisrírkách.Postupnějsou popsránygeotecbnické
poměry v místěstaveniště,statický qfuočeta stručnězmíněntechnologic\ý postupprovádění
paŽícíkonstrukce.Návrh zajištěnístavebníjrámy je proveden pouze vjedné variantě,
jsou provedenyve třech řezech pažici sténys v}užitím
navrŽenoje zápotovépaŽení.V1ýpočty
programuGEO5.
Z pohledu formrílníhozpracovári se v BP r,yskytuje řada gramatických chyb (překlepy
nebo nesprávnéskloňoviíní,odkazy na literaturujsou uváděny za koncem vět apod.).
Vzh]edem ke skuteěnosti,Že ěeštinanenízřejmě mateřským jazykem studenta,lze toto do
jistémíry omluvit. Na druhéstraněby asi neměl bý problémnechatsi provéstjazykovou
korekturuBP předjejímodevzdáaím.Cleněníprácenaj ednotlivékapitolyje vhodnězvolené,
grafická úpravaje standardní.
práci mrámnásledujícídotazya připomínkyjako námět k diskuzi a doplnění
K bakalrářské
řešené
problematikypři obhajoběpráce:
-

-

.

Na str. 19 autoruvádí,žezápory j sou pod urovnídna stavebníj ámy fixovány betonem
pevnosti'Jsou ijiné způsobyfixace?Pokud ano,kdy by se použily?
nižší
Na str. 34 se uvádí' žeýpočet pažícíkonstrukce(PK) byl provedenpomocíprogramu
GEo5 PaŽenínáwh a GEo5 PaŽeníposudek.Není však zřejmé,jak (resp. k jakému
účelu)byly t}to programy v rátnci náwhu PK využity (v práci jsou uvedeny pouze
ýstupy/výsledky z programuGEo5 Paženíposudek)'ProgramGEo5 Paženínáwh
již dá|e v práci zrrriňoviánnení.Byly v tomto program prováděny nějakévýpoěty?
Pokud ano,jakéa s jakými ýsledky?
V kap. třetíautoťuvádí,žezajištén1stavební
jámy je realizovilno záporoým pažením.
Nejedná se, d1euvedenýchdimenzí,spíšeo mikozáporovépažení(viz popis v kap.
2.3.3)?
Statickýýpočet byl provedenve třech řezech (v BP označené
jako řez A, B, C). Proč
byly vybrány právétyto Ťezy,ěímj sou charak1eristické?

Na str.28 autor uvádí' žeúkolemBP je nawhnout bezpeěnéa ekonomickézajištění
stavebníjámy. Pročbylo z tohoto pohledujako nejvhodnějšířešenílybrtá'nozápotové
paželrr?Jakédalšímožnostizajištěnístavebníjaárnybyly mažovány?
Náwh drí'lenezahmuje posouzení(dimenzaci)jednotlivých prvků PK (posouzenaje
pouze rmitřnístabilita PK). Je ruíwhbezpečný?
Výsledek v1počtuprovedeného
v řezu A je uvedenv kap. 3.4.5.Výsledky výpočtů
v řezech B a C jsou (ve shodnéformě) uvedenyv příloze BP. Toto zvolenéuspořádríní
je zsnateónéa nelogické' Bylo by asi vhodnějšíýsledky jednotlivých výpoětů
roáodných pro návrh PK uvéstv textu BP (pro všechnyřezy) a podrobnějšíýsledky
pak uvéstv příloze.
V BP popisovaný technologický postup prováděníPK je obecným postupem(z části
uvedenýmuŽ v kap. dr,lhé).Zajímavějšía přínosnějšíby bylo uvésttento postup ve
vazbě na řešenýpřípadvčetrrěpříp.výkresu (schématu)a časoých souvislostí.
V BP nenírozlišovránomezi charakteristiclcýmia náwhovými hodnotamipříslušn.ých
veličin. Není tedy ňejné' zda.li v1počtené
vnitřní síly (viz kap. 3.4.5 a příloha C)
představují charakteristickou nebo návrhovou hodnotu. DeformacePK (uvedené
tamtéž)jsou spočtenépro jaké hodnoty parametru zríkladovépidy a zaÍíženi_
charakteristickénebo nál'rhové?

Závérem konstatuji, že předloženou bakalrářskouprríci hodnotím kladně a doporučuji
k obhaiobě.
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