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Tématem před|oŽené dip|omové práce je strukturní ana|ýza horninového prostředÍ

zastiŽeného během ražby průzkumné što|y pro dá|ničnítunel Prackovice'
Úvod přináší stručný, a|e dostatečný popis geo|ogických podmínek v širším oko|í stavby a je

popsáno zvo|ené technické řešení, podávající představu o stavbě.

Nás|edující kapitoly v podstatě shrnují metodiku dokumentace a monitoringu průzkumné

što|y pouŽité firmou AZ Consult a zvo|ené tune|ářské k|asifikace. Během vypracování
dip|omové práce jsme tuto část mnohokrát diskutova|i. Důvodem k diskusi a rozhodování,

zda ajakou formou tuto kapito|u zařadit do dip|omové práce by|y výhrady ze strany

vedoucího DP k pouŽité metodice a nás|edné interpretaci. Jako definitivníverze by|a zvo|ena

varianta popisujÍcíjednotlivé pouŽité metody monitoringu bez toho, aby by|y nějak

komentovány, jelikoŽ se tato prob|ematika prakticky netýká tématu práce. Nicméně by|a

vhodnost a způsob uŽití popsaných metod monitoringu se studentem diskutována.

V|astní metodika práce ,,Strukturní ana|ýzy,'spočívá Ve zpracování souboru dat získaných při

dokumentaci če|eb průzkumné što|y a následnému vytvoření strukturních mode|ů pomocí

k tomu určených programů.
Data pro vytvořenÍ strukturních mode|ů byla získána jednak zapůjčením dokumentace
prováděné firmou AZ Consu|t, jednak provedením vlastních měření na če|bách štoly, přičemŽ
je třeba potvrdit, Že tato data byla ve vzá.1emné shodě.
V|astnímu vyhodnocení získaných dat předchází teoretický úvod popisující metodiku
konstrukce k|íčových b|oků a způsob jejich vykres|ování podIe moŽných geometrických

kombinací.
Postup vyhodnoceníje přitom popsán v jednot|ivých krocích tak, jak byla data

vyhodnocována.
Výs|edkem práce je vytvoření strukturních modelů vycházející ze skutečných rozměrÚ

o|ánovaného tune|u rozdě|eného na jednot|ivé úseky. Tyto úseky jsou charakterizovány tzv.

i.rtavními směry diskontinuit získaných z diagramů p|ošných četností. Nás|edně jsou Úseky

charakterizovány z hlediska moŽného vlivu definovaných kritických b|oků v otevřeném

výrubu.
oproti běŽné praxi by|o dě|ení na jednotlivé úseky vo|eno ve|mi podrobné, coŽ by|o

zoůsobeno snahou ukázat rozdí|nost výsledku při změnách vstupních dat. RovněŽ by|a tato

si<utečnost způsobena typem zastiŽené horniny, ve které nejsou dostatečně vyvinuty

pravideIné puk|inové systémy

BohuŽel musÍm konstatovat, Že v závéru student podceni| termín odevzdání práce, coŽ

znemoŽnilo závérečné korektury a úpravy' Tato skutečnost ved|a k uvedení něko|ika

nepřesných termÍnů v závěrečných kapito|ách.

Vypracování této diplomové práce předcháze| studijní pobyt T, Svobody na Technische

Universitát Grazv Řakousku, kd.e se pod vedením tamních odborníků podí|e| na zpracování

podkladů pro průzkumnou što|u 514 na silničním obchvatu Prahy.

Přes drobné výhrady je před|oŽená práce vyuŽite|ná v praxi a sp|ňuje zadání.

PředIoŽenou dip|omovou práci doporučuji přijmout.
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