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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Výpočet sedání výškové budovy s využitím metody konečných prvků  

Autor práce: Bc. Jan Červenka 
Vedoucí práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je predikce časového průběhu sedání výškové budovy během 
výstavby a porovnání predikce s reálným měřením. Výpočet byl proveden pomocí metody 
konečných prvků v kombinaci s elastoplastickým materiálovým modelem. Kromě 
deformačního řešení byla součástí výpočtů také konsolidační a průsaková analýza s časově 
ustáleným režimem proudění.   

Práce je rozčleněna do 7 hlavních kapitol a 15 příloh. V úvodní kapitole je ozřejměn důvod 
pro řešení práce a definovány cíle práce. Ve druhé a třetí kapitole je uveden popis stavby a 
inženýrsko-geologických poměrů.  Těžiště práce tvoří kapitoly č. 4 až 6. Ve čtvrté kapitole je 
proveden podrobný rozbor dostupných výsledků laboratorních zkoušek a kalibrace hodnot 
vstupních parametrů materiálového modelu. Navržený postup kalibrace je specifický ze dvou 
důvodů: a) zkoušky jednoosé stlačitelnosti jsou prováděné v krocích zohledňujících odtížení 
odkopem stavební jámy a přitížením horní stavbou (není tedy sestavena edometrická křivka), 
b) postupná redukce tuhosti při přechodu z překonsolidovaného (URL) do normálně 
konsolidovaného stavu (NCL). V páté kapitole je uveden popis vytvořeného prostorového 
matematického modelu, vymezení okrajových podmínek a etap výstavby. Základní výsledky 
výpočtů jsou prezentovány v šesté kapitole, podrobné výsledky pak v přílohách. V první části 
této kapitoly je provedeno srovnání predikce s měřením. Ve druhé části jsou analyzovány 
následující faktory: délka piliřů TI, pouze plošné založení, asymetrické umístění stavby ve 
stavební jámě, podrobnější členění vrstev neogenního stáří. Závěry práce pak jsou shrnuty 
v kap. 7.   

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Závěrečnou práci hodnotím pozitivně.  Autor přistoupil k vypracování práce zodpovědné a 
v dostatečném časovém předstihu, co mimo jiné umožnilo podrobný rozbor výsledků IGP a 
navržení způsobu kalibrace materiálového modelu vzhledem na způsob provádění 
laboratorních zkoušek. Úsilí si vyžádalo také sestavení matematického modelu a etap výstavby 
tak, aby co nejvěrněji odpovídali skutečnému průběhu výstavby.  Kladně hodnotím také fakt, že 
výsledky výpočtů byly kromě nivelačních bodů srovnány také s měřeními z deformetrů.  

Práci by šlo ještě rozšířit např. o predikci celkového sedání při plném zatížení od horní 
stavby a ukončené primární konsolidaci. Také by bylo zajímavé stanovit, jakou část zatížení 
přenáší základová deska a jakou pilíře TI a srovnat tento poměr s výsledky z literatury. V textu 
práce lze nalézt některé formální nedostatky.  

Práci doporučuji k obhajobě s níže uvedeným hodnocením.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 17/01/2020 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


