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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Modelování podzemních stěn pomocí časově závislého elasto-
plastického materiálového modelu 

Autor práce: Bc. Daniela Šindelářová 
Oponent práce: Ing. Alena Kotačková 

Popis práce:  

Hlavním cílem diplomové práce bylo ověření možného využití časově závislého elasto-
plastického materiálového modelu pro modelování trvalé železobetonové konstrukce 
podzemní stěny, u níž je z důvodu dlouhodobého působení zatížení nutné zohlednit vliv 
dotvarování a s tím související redistribuci vnitřních sil a dodatečné deformace konstrukce.  
Samotná práce je rozdělena do devíti kapitol, jejichž členění a sled reflektuje postup a řešení 
jednotlivých dílčích úkolů.  
Na první dvě úvodní kapitoly seznamující se samotným tématem diplomové práce a technologií 
realizace podzemních stěn navazuje kapitola podrobněji řešící časovou závislost základních 
charakteristik betonu (pevnost v tahu, pevnost v tlaku, modul pružnosti) a stanovení vlivu 
dotvarování a smršťování ve smyslu normy ČSN EN 1992-1-1. Výpočet časového průběhu 
smršťování a dotvarování je demonstrován pro konkrétní těleso daných rozměrů a výsledky 
jsou využity později pro další srovnávací analýzu. 
V kapitole č.4 zpracovatelka popisuje základní vlastnosti elasto-plastického materiálového 
modelu „shotcrete“ definovaného ve výpočetním programu PLAXIS a graficky porovnává časový 
vývoj základních charakteristik betonu stanovený dle ČSN EN 1992-1-1 dříve v kapitole č.4  s 
vlastnostmi  definovanými v rámci elasto-plastického modelu (dále značeno jako SH model).   
Dalším logickým krokem pro podrobnější seznámení se s SH modelem a jeho praktickou 
využitelností pro daný úkol byla podrobnější analýza vlivu jednotlivých vstupních parametrů na 
chování modelu a z toho plynoucí nároky na preciznost stanovení nejrelevantnějších vstupních 
charakteristik v případě modelování reálné konstrukce. Tento dílčí úkol byl velmi podrobně 
zpracován v rámci kapitoly č.5.  
Před simulací reálné úlohy byl  materiálový model kalibrován s využitím v literatuře 
publikovaných výsledků laboratorního zkoušení betonového tělesa v tlaku a ohybu. 
Podrobnosti k této problematice jsou dokladovány v kapitole č.6.  
Kapitola č.7 se již plně věnuje matematickému modelování reálné úlohy hlubokého, 
nesymetrického zářezu, oboustranně stabilizovaného podzemními stěnami, které jsou 
vzájemně rozepřeny ve dvou výškových úrovních. Tato část úkolu je řešena v již zmiňovaném 
programu PLAXIS  ve čtyřech variantách s různým pojetím modelování podzemní stěny a 
rozpěr. Kdy pro variantu č.1 je využito objemového prvku v kombinaci s desko-stěnovým 
prvkem. V dalších variantách již zpracovatelka sdružuje použití SH modelu pro podzemní stěny 
s původně uvažovanou kombinací objemového prvku a desko-stěnového prvku pro rozpěry. Ve 
variantě č.3 již plně využívá SH modelu. V poslední variantě č.4 ho dodatečně doplňuje desko-
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stěnovým prvkem pro simulaci vyztužení betonu. Tato varianta řešení vyplynula z předešlých 
kroků a zpracovatelka tak operativně reaguje na nově zjištěné poznatky v průběhu zpracování 
diplomové práce.  
Kapitola č.8 se již věnuje interpretaci výsledkům vnitřních sil a deformací po hloubce 
podzemních stěn a srovnání jednotlivých variant modelování.  
Celou práci uzavírá kapitola č.9 s přehledem nejdůležitějších závěrů odvozených v průběhu 
zpracování diplomové 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 k bodům 1. až 5.: 

Rozsah a odbornost diplomové práce je na velmi vysoké úrovni. Zpracovatelka evidentně 
přistoupila k daného tématu velmi pečlivě a svědomitě a v průběhu celé práce potvrzuje, že je 
s daným tématem podrobně seznámena a problematice dobře rozumí. Velmi kladně hodnotím 
i operativní rozšíření modelování reálné konstrukce o variantu č.4, které je reakcí na již zjištěné 
výsledky. Využití odborné literatury je pro tak podrobně zpracované téma primárním 
předpokladem a odkazy na jednotlivé zdroje to potvrzují. Jen ojediněle jsem zaznamenala chyby 
týkající se grafické a jazykové úpravy. Jde ovšem o tak malou míru, že nenarušuje celkově 
výborný dojem z této práce.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Dotazy a ponděty k další diskuzi: 
 V rámci kalibrace modelu byly v případě aplikace tlakových zkoušek odvozeny jiné 

creepové parametry než v případě zkoušky v ohybu. Jako možné vysvětlení byla uvedena 
absence dat z laboratorních zkoušek prvku zatíženého tlakem a z toho plynoucí 
zanedbání vlivu smršťování. Bylo by zajímavé tedy provést „kalibraci“ pro tento typ 
zatížení prvku s parametry dotvarování odvozenými z výsledků zkoušky namáhání 
v ohybu.  

 V případě varianty č.2 a č.3 je pro SH model uměle zvýšena tahová pevnost na 15 MPa.  
Na základě čeho byla odvozena právě tato hodnota? 

 Co umělé navýšení tahové pevnosti v SH modelu v chování konstrukce ovlivní/zkreslí? 
 V případě porovnání deformací levé podzemní stěny na str. 160-162, jak si vysvětlujete 

větší deformace v hlavě podzemní stěny v případě varianty č.1 a č.4 , kdy je tuhost 
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rozpěry redukována oproti menším deformacím v případě varianty č.2 a č.3, kdy nejsou 
tuhosti rozpěry redukovány? 
 

Závěr: 

Diplomová práce je vypracována v souladu se zadáním a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji 
následující klasifikační stupeň: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 25.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


