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pro NSP SI, GK, ME 
 
 

 

Posudek oponentaPosudek oponentaPosudek oponentaPosudek oponenta    diplomovédiplomovédiplomovédiplomové    prácepráceprácepráce    

Název práce:Název práce:Název práce:Název práce:    Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném 

prefabrikovanými vertikálními drényprefabrikovanými vertikálními drényprefabrikovanými vertikálními drényprefabrikovanými vertikálními drény    

Autor práce:Autor práce:Autor práce:Autor práce:        Bc. Bc. Bc. Bc. Vladimír KováčVladimír KováčVladimír KováčVladimír Kováč    

OponentOponentOponentOponent    práce:práce:práce:práce:    doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.    

Popis práce:Popis práce:Popis práce:Popis práce:    

Diplomová práce (dále DP) se věnuje problematice vertikálních drénů. Cílem DP byl rozbor 

přístupů pro návrh vertikálních drénů spolu se zpětnou analýzou násypu na podloží 

s prefabrikovanými drény. V prvním kroku zpracování se práce zaměřila na analytický přístup 

pro návrh prefabrikovaných drénů. Byly provedeny dílčí parametrické studie, ve kterých byl 

sledován jednak vliv rastru a zóny porušení a jednak vliv edometrického modulu a koeficientu 

hydraulické vodivosti. Analytický výpočet byl v této fázi práce srovnáván s numerickým 

výpočtem, kde byla simulována jednotková buňka za 2D podmínek (osová symetrie, rovinný 

stav deformace). Na tuto část navazuje druhá, ve které je provedeno srovnání svislých posunů 

a pórových tlaků. Autor nejprve provedl vyhodnocení měřených dat, poté sestrojil numerický 

model a následně provedl srovnání vývoje a velikost posunů a pórových tlaků ve vybraných 

místech.  

DP je rozdělena do pěti samostatných kapitol. Celkový rozsah práce je 73 stran včetně 

obrázků, grafů, tabulek a seznamu literatury.  

Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce:    
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář kKomentář kKomentář kKomentář k    bodům 1. až bodům 1. až bodům 1. až bodům 1. až 5555....::::    

Práce má velmi dobrou úroveň. Práce vychází ze současných poznatků a jejich rozboru je 

věnován náležitý prostor. Tuto část nehodnotím výborně, protože v textu se nachází občas 

nepřesné, nejasné formulace (např. str. 15, kap 1 „… vznik trhlin, které mohou mít statický 
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charakter nebo na téže straně „… eliminovat množství vody obsažené v zemině...“; či 

detailnější popis, proč volí či analyzuje dílčí faktory v parametrických studiích). Metody 

zpracování jsou adekvátní zvolenému tématu. Literatura je k danému tématu a autor dodržuje 

citační pravidla, resp. jsem neshledal, že by tak nečinil. Po formální, jazykové a grafické 

stránce se v textu nachází několik překlepů a texty v některých grafech, obrázcích jsou 

uvedeny v angličtině. Vytyčené cíle práce byly splněny.    

Připomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy k    práci:práci:práci:práci:        

• Na str. 23., kap. 2.1.2 jsou uvedeny vztahy pro stanovení průměru zóny porušení. Autor 

z nich analyzuje jen některé. Jaké bylo kritérium jejich výběru? Jeden z vybraných 

vztahů je dán intervalem. Jaká hodnota byla zvolena a proč? 

• Str. 32, kap. 3.1.4: v parametrické studii se mění tři parametry (De, kx a Eoed). Proč při 

změně rastru, tedy parametru De, se mění zbylé dva resp. proč byla parametrická 

studia takto koncipována? 

• kap. 4.7.3: Z textové části vyplývá, že predikce SS modelu je lepší než MC modelu. 

Z grafů však vyplývá, že predikce SS modelu je horší než MC modelu. Prosím o 

vysvětlení.   

• V závěru práce se uvádí, že vstupní parametry byly dány intervalem. Autor v práci uvádí 

již jen výsledné hodnoty. Jakým způsobem byly finální hodnoty do výpočtu stanoveny? 

ZávěrZávěrZávěrZávěr::::    

Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou, i přes 

drobné nedostatky, po odborné i formální stránce zpracovány na velmi dobré úrovni. 

Závěrem konstatuji, že autor diplomové práce splnil vytyčené cíle práce a proto doporučuji 

práci k obhajobě s hodnocením 

    

Klasifikační stupeň podle ECTS::::  B / 1,5B / 1,5B / 1,5B / 1,5    

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


