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Pro BSP SI, GK, ME 
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Popis práce:Popis práce:Popis práce:Popis práce:    

Bakalářská práce (dále BcP) se věnuje porovnání dvou alternativ zajištění hluboké stavební 
jámy v Luzernu, Švýcarsko. Srovnání dvou alternativ je provedeno na základě matematické 
studie (použita metoda konečných prvků). V prvním kroku jsou tedy definovány vstupní 
parametry pro zvolené materiálové poměry na základě dostupných informací o inženýrsko 
geologických poměrech na lokalitě. Autor volí dva materiálové modely: lineárně pružný – 
perfektně plastický s Mohrovou podmínkou plasticity a elasto-plastický (Hardening soil 
model). Pro obě alternativy jsou následně sestaveny geotechnické modely, které jsou 
základem numerického modelu. Při sestavování numerického modelu musel autor práce dále 
řešit převod tangenciální pilotové stěny do 2D podmínek (rovinný stav deformace) a simulaci 
kotev. V závěru práce jsou porovnány obě varianty a to ve vztahu k vodorovným deformacím 
pilotových částí a svislým deformacím za rubem pažících konstrukcí.  
BcP je rozdělena do šesti samostatných kapitol, plus odkazy na literaturu a seznamy obr., 
tabulek, symbolů a příloh. Celkový rozsah práce je 51 stran včetně obrázků, grafů, tabulek a 
seznamu literatury.    

Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce:    

 

V
ýb

o
rn

é 

V
el

m
i d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
ev

yh
o

vu
jíc

í 

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 5.bodům 1. až 5.bodům 1. až 5.bodům 1. až 5.::::    

Práce má velmi dobrou úroveň. Sestavené numerické modely jsou zvoleny vhodně. V práci 
však postrádám některé informace týkající se vstupů do modelu (kotvy). Dotazy na ně jsou 
uvedeny dále. Pro zhodnocení tak složitého problému (hluboká stavební jáma, pozitivní sklon 
vrstev a potenciální smyková plocha) volí autor metodu konečných prvků, což považuji za 
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vhodně zvolenou metodu pro tento problém a včetně zvoleného postupu (vstupy, numerický 
model, porovnání).   Práce vychází ze současných poznatků a jejich rozboru je věnován 
náležitý prostor. 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 je práce zpracována výborné úrovni. Vytyčené cíle práce byly 
splněny.    

    Připomínky a dotazy k práciPřipomínky a dotazy k práciPřipomínky a dotazy k práciPřipomínky a dotazy k práci::::    

1. Pro modelování kořene kotvy v numerickém modelu je použit tzv. prvek „Embedded 
beam row“. V Tab. 4-2 (str. 25) a 4-4 (str. 26) jsou pro tento prvek definovány únosnosti 
na plášti. Pro pramencové kotvy je zvolena hodnota 150 kN/m a pro tyčové 100 kN/m. 
když např. jsou oba kořeny ve zdravém pískovci a mají stejný průměr. Proč byly zvoleny 
rozdílné únosnosti?    

2. Na str. 21 je popisován MC model ve vztahu k asociované a neasociované plasticitě. Jak 
byl tento aspekt zohledněn v numerickém modelu?    

3. Materiálové modely:    
a.a.a.a. V práci se uvádí: „MC model byl v této práci použit pouze pro první fázi 

modelování,…“. Co je myšleno první fází modelování?    
b.b.b.b. Pro stanovení parametrů Hardening soil modelu autor používá doporučení 

uvedená ve vztazích dle rovnic 4-10 až 4-14. Na jakém základě se autor rozhodl 
pro tyto doporučení?      

c.c.c.c. Pro zvětralý pískovec je definována tahová pevnost. Pro siltovce a prachovce 
zvětralé již není definována. Proč?    

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 bakalářské práce splnil vytyčené cíle práce a proto doporučuji 

práci k obhajobě s hodnocením 

 

    

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1A / 1A / 1A / 1    

Datum: 3. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


