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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

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

Autor práce: Bc. Daniela Šindelářová  
Vedoucí práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je rozčleněna do devíti základních kapitol. V úvodní kapitole je 
definována podstata řešeného problému a motivace pro řešení diplomové práce. Ve druhé 
kapitole jsou stručně představeny způsoby pažení stavebních jam a technologický postup 
provádění podzemních stěn.  

Třetí kapitola je věnována popisu časově závislých dějů probíhajících v betonu. Autorka 
se věnuje nejdříve vývinu tahové, tlakové pevnosti a modulu pružnosti v čase.  Následuje popis 
dvou dějů: dotvarování a smršťování betonu.  V obou případech je také uveden postup výpočtu 
přetvoření v důsledku těchto jevů dle ČSN EN 1992-1-1 a ilustrace na jednoduchém příkladu. 
V závěru kapitoly analyzuje autorka interakci těchto dějů.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na popis použitého materiálového modelu s důrazem na 
predikci časově závislého chování (nárůst tuhosti, nárůst tahové a tlakové pevnosti, snížení 
duktility, smršťování, dotvarování). 

V paté kapitole ozřejmuje autorka formou parametrické studie na rovinně-deformačním 
matematickém modelu biaxiální zkoušky vliv vstupních parametrů řídících průběh dotvarování. 
Vliv hodnot vstupních parametrů analyzuje pro různé velikosti zatížení a odtížení, doby prvního 
zatížení a délky trvání zatížení.  

V šesté kapitole je materiálový model aplikován na reálných laboratorních zkouškách. 
V první části proběhla kalibrace parametrů materiálového modelu na prosté tlakové zkoušce. 
V druhé části pak byla modelována zkouška čtyřbodového ohybu. Autorka zde podrobně 
analyzuje vývoj napětí v tažených a tlačených vláknech a v celkových poměrných deformacích 
rozčleňuje příspěvek smršťování, dotvarování a elastické deformace.  Měření a numerickou 
predikci doplňuje analytickým výpočtem dle ČSN EN 1992-1-1. 

Kalibrované hodnoty vstupních parametrů řídící průběh smršťování a dotvarování jsou 
v sedmé kapitole aplikovány na matematickém modelu reálné okrajové úlohy hlubokého 
zářezu zajištěného trvalými podzemními stěnami. Referenční výpočet je proveden standardním 
postupem: kombinace objemového a deskostěnového prvku s lineárně elastickým 
materiálovým modelem. Následně je přistoupeno k aplikaci pokročilého elasto-plastického 
modelu s uměle zvýšenou tahovou pevností. V posledním kroku je modelován stav nejblíž 
realitě: pro beton je využit pokročilý elasto-plastický materiálový model s reálnou tahovou 
pevnosti, výztuž při obou površích je modelována elastickými deskostěnovými prvky. 

Výsledky výpočtů jsou vzájemně porovnány a analyzovány v osmé kapitole. Devátá 
kapitola je věnována závěrům práce, následuje seznam použité literatury, obrázků a tabulek.   
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práce ověřovala možnost využít moderní elasto-plastický materiálový model pro predikci 
dlouhodobého chování betonových a železobetonových konstrukčních prvků se zahrnutím 
vlivu smršťování a dotvarování. Pozitivně hodnotím uvedení analytických postupů pro výpočet 
přetvoření od dotvarování a smršťování a jejich další využívání v ilustračním příkladu a při 
porovnáních s numerickými řešeními.  Provedená parametrická studie analyzující vliv hodnot 
vstupních parametrů řídících průběh dotvarování je komplexní a systematická. Kladně 
hodnotím kalibraci na zkoušce čtyřbodovým ohybem. Z hlediska matematického modelování 
v geotechnice jde o zřídkavý výpočet. Zajímavý je časový vývoj napětí v tažené a tlačené oblasti 
a samostatné vyčíslení vlivu smršťování, dotvarování a elastického přetvoření na celkovou 
hodnotu deformace v různých časech. Reálná úloha potvrzuje, že materiálový model lze pro 
daný účel využít. Matematický model konstrukčního prvku (např. podzemní stěny) je ale nutné 
doplnit o vyztužení (v rovinně-deformačním modelu pomocí elastických deskostěnových prvků). 
Zajímavým a logickým závěrem je pak fakt, že časově závislé děje ovlivňují vnitřní síly již 
v průběhu samotné výstavby (hloubení stavební jámy).  
Z obsahového hlediska by bylo vhodné zahrnout vliv smršťování také při kalibraci na prosté 
tlakové zkoušce. V práci lze nalézt také několik formálních nedostatků, což je ale částečně 
vyváženo komplexností práce. Práci doporučuji k obhajobě s níže uvedeným hodnocením.    
      

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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