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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Predikce chování stříkaného betonu s využitím elastoplastického 

materiálového modelu 

Autor práce: Bc. Vít Kejík 

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

Popis práce: 

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 82 stran a je rozčleněna do 5 kapitol a dalších částí 

(literatura, seznamy zkratek, symbolů, obrázků a tabulek). Stěžejní částí práce jsou kapitoly 3, 

4 a 5. Samozřejmě nelze opominout i první dvě kapitoly, kde je uveden úvod do řešené 

problematiky. 

 

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 k bodům 1. až 5.: 

Práce se zabývá aktuálním tématem. Pro aplikaci materiálového modelu do numerických 

analýz je nutné znát jeho odezvu a tedy zjistit jeho vhodnost pro použití v praktických 

aplikacích. Pro zjištění odezvy zvoleného materiálového modelu autor práce použil metodu 

konečných prvků. Odezvu z numerických simulací, pak srovnává s experimentálními daty, 

které přebírá od jiných autorů. Autor práce se odkazuje na aktuální literatury (většina 

literatury je po roce 2000). Formální, grafická a jazyková úroveň práce je ze všech ostatních 

nejnižší. V práci se objevuje několik gramatických chyb (str. 22 – Mohr-Coulombovi atd.), 

nejednotnost grafické úpravy (např. Obr. 55 versus Obr. 56 – font, nebo svislá osa Obr. 55 

vers. Obr. 69 – popis vně a uvnitř) a rovněž i samotný text by bylo potřeba trochu lépe 

uspořádat. Např. dát před simulace popis parametrů, které se budou sledovat (E28, ft,28 atd.). 

Vytyčené cíle dle zadání byly splněny. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Str. 22 – Je rovnice (2.14) zapsána správně? 

Str. 23 – Na svislé ose v grafu na obr. 15 je uveden poměr 3/fc a v textu pod grafem je 

uvedeno, že poměr dle rovnice (2.18). Vysvětlete. 

Str. 32 – Jak byly určeny hodnoty v Tab. 4? 

V kap. 3.3.1 se analyzuje vliv velikosti zkušebního tělesa. Na str. 37 je na obr. 30 vyhodnocení 

pro Var. 0. Je to původní varianta, pro kterou byl vyhodnocen graf (viz obr. 28). Proč se tyto 

grafy liší? 

Str. 59 – V Tab. 20 jsou uvedeny hodnoty dle Rotse a použité hodnoty. Použité Poissonovo 

číslo je 20. Je to reálná hodnota? A dále vysvětlete, jakým způsobem byly stanoveny tzv. 

„použité hodnoty“.  

 

Závěr: 

Práce jako celek je poskládána koncepčně. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou, i 

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

Hlavním nedostatkem práce je nedotažení některých částí práce. Jde zejména o podrobnější 

popis postupu prací, který autor prováděl.  

 

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

práci k obhajobě s hodnocením 
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