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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Grafická 
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Katedra/ústav: K122 Katedra technologie staveb 
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Pracoviště oponenta práce: Metrostav a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student si vybral poměrně náročné téma, jelikož v tomto zadání se mísí několik druhů zajištění stavební jámy, která je 
v některých místech i přes 20m hluboká. Tzn.: je potřeba vysoké znalosti s třídami zemin a technologií zajišťovací či 
zakládacích konstrukcí.  
Je vysoce zajímavé hodnocení různých druhů či úvah v rámci odlišných harmonogramů postupu prací, jelikož lokalizace 
pozemku je v přímé blízkosti strahovského tunelu, v centru města Prahy a v přímém sousedství okolní zástavby.  
Na dotčeném pozemku student v rámci zadání popisuje technologicky postupy všech možných těžkých stavebních procesů, 
které známe. Od demolice konstrukcí, přes hlubinné zajištění a těžké zemní práce vč. dekontaminace území toluenem 
z provozu bývalé tiskárny, po zakládání nových konstrukcí. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Student bakalářského ročníku maximálně využil všech svých znalostí načerpaných při výuce technologií staveb. Uvažované 
harmonogramy převyšují zadání a student v nich dopodrobna popsal různé možnosti, jak by bylo v teoretické i praktické 
rovině možné postupovat. Líbilo se mi hlavně, že jsou v práci uvedené i možné postupy, o kterých student věděl, že nebylo 
možné realizovat. I tak se jimi zabýval a bylo příjemné zjišťovat, jak moc by takovou velkou stavební jámu urychlila třeba jen 
určitá změna v povolení, kdyby v rámci povolovacích procesů stavební úřady vč. dotčených orgánů postupovali někdy jen 
pouze na základě minulých zkušeností.  

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studen využil dle mého všechny metody řešení. Prvotně zhodnotil postupy přímé realizace a následně využil ostatní možnosti 
provádění jámy. Zajímalo by mne pouze, jak by postup stavebních prací ovlivnilo použití metody „milánské stěny“. Dle mého 
by v současnosti mohla tato metoda mít vliv na postup výstavby, i co se harmonogramu týká. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce má status vysoké odbornosti. Student vyvinul maximum úsilí při tvorbě harmonogramů, tzn.: je poznat vysoká 
kvalifikace v softwarových programů tvořící tyto časové grafy. Informace v nich byly zadávány systematicky a s vědomím 
docílit maxima optimalizací, které měly vést v této práci ke splnění cíle tj.: co nejoptimálněji provést zajištění stavební jámy 
v dotčeném území. K tomu bylo zapotřebí plně využít znalosti načerpané při technologiích staveb a dostupné literatury. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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V práci jsou vyskytující se gramatické chyby, které by student jistě neudělal, kdyby měl více času na zpracování uvedeného 
tématu. Nicméně chyby nejsou většího rozsahu. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student dle všeho dost jasně odkazuje na použitou literaturu, která je vykázaná v oddílu použitých zdrojů. Zdroje byly 
podkladem zj. pro teoretickou část, nicméně student z nich pouze vychází a doplňuje. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
 

1) Zvážit použití odlišných způsobu zajištění stavební jámy např. „milánská stěna“. Mohlo se zde zvážit její použití? 
2) Jak moc by ovlivnila harmonogram postupu prací skutečnost, kdyby bylo v lokalitě zjištěno realizačním IGP výskytu 

příznivější zeminy třídy těžitelnosti než současná třída 6 až 7. Pomohlo by, kdyby zeminy byly třídy např. 3 až 4? 
3) Jak moc by ovlivnilo harmonogram, kdy hladina podzemní vody, byla nalezena výše, než uvádí IGP. Student v práci 

popisuje, že hladina spodní vody se nacházela cca 2m pod úrovní základové spáry. Zajímalo by mne, jaký by to mělo 
dopad, kdyby hladina této vody byla nad její úrovní. Zpomalilo by to výstavbu při této modelové situaci? Případně 
jaké by se udělaly opatření? 

4) Je možné, že odkopání zeminy z jedné strany strahovského tunelu SAT v rámci zemních prací akce BELLEVUE a 
ponechání zeminy na druhé straně strahovského tunelu mohlo mít negativní dopad na jeho konstrukci? Musel by se 
nějakým způsobem sledovat strahovský tunel? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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