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Název práce: Odvodnění stavební jámy – numerická analýza 

Autor práce: Bc. Vojtěch Krejzar 

Oponent práce: Ing. Jiří Boštík, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomovou práci (DP) tvoří 60 stran textu členěného do 7 kapitol. Předmětem DP je  ověření 

možností numerického modelování odvodvodnění základové půdy, přičemž pozornost je zaměřena 

na vybrané aspekty této problematiky.  

Po krátkém úvodu k DP uvádí autor v kap. 2. stručně současné poznatky z numerického 

modelování odvodnění stavebních jam. Konkrétně jsou popsány 3 případy aplikace numerického 

výpočtu při návrhu odvodnění základové půdy. V kap. 3. student uvádí konkrétní cíle své práce a 

popisuje postupy použité k dosažení těchto cílů. 

Analytické postupy stanovení přítoku vody do studny jako jednoho z hlavních faktorů návrhu 

odvodňení základové půdy jsou prezentovány ve 4. kapitole práce. Popsány jsou zde též možnosti 

modelování odvodňovacích prvků v použitých MKP programech Plaxis 2D a Plaxis 3D. 

Pátá, nejobsáhlejší kapitola, se věnuje srovnávacím parametrickým studiím. Postupně na 

jednoduchých příkladech je analyticky a numericky počítán přítok do odvodňovacího systému. Na 

základě komparace výsledků těchto metod je hodnocena vhodnost numerických výpočtů a dále je 

hodnocen vliv proměnných parametrů na výsledky: umístění okrajových podmínek, hustota 

diskretizace modelu, způsob modelování čerpacích studní, anizotropie v propustnosti základové 

půdy, přítomnost a délka nepropustné pažící stěny. 

Výsledky provedených výpočtů a závěry z nich plynoucí jsou pak souhrnně uvedeny a diskutovány 

v 6. kapitole práce, na kterou navazuje stručný závěr (kap. 7) rekapitulující obsah DP a obsahující 

další možné směry rozšíření provedených parametrických studií. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Z práce je patrná snaha řešit zadaný problém komplexně a vyjádřit se k němu, byť třeba jen 

stručně, z řady významných hledisek. 

Metody zpracování odpovídají zvolenému tématu a jednotlivé postupy jsou autorem v práci vhodně 

zvoleny a v návaznosti na řešenou problematiku stručně, ale jasně popsány. Je tak zřejmé co, jak, 

proč a s jakým výsledkem autor dělal, k čemuž přispívá i vhodně navržená struktura práce (viz 

dále).  

Literatura uvedená v práci je relevantní řešenému problému a co do počtu je odpovídající rozsahu 

rešeršní části DP. 

Z hlediska formální, grafické a jazykové stránky je práce zpracována na velmi dobré úrovni a 

vytknout lze snad jen určité nedostatky uvedené v následující části posudku. Členění práce na 

jednotlivé kapitoly je vhodně zvoleno a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Požadavky zadání diplomové práce byly dle mého mínění zcela splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám tyto připomínky a dotazy: 

1. Nejsou v grafu 5-2 (5-4) vykreslené křivky pro analytické a numerické řešení prohozené? 

2. U grafů 5-2 a 5-4 se nejedná o „logaritmickém zobrazení“, ale grafy jsou vykresleny 

v semilogaritmickém měřítku. 

3. Popisek grafu 5-4 není na stejné straně jako graf 5-4. 

4. Str. 34, druhá odrážka: V popisované závislosti není uvedena proměnná. 

5. Podmínka q < qKRIT na str. 41 není splněna, i když je to v textu uvedeno a podmínka se tak 

i „tváří“. Pro hodnoty uvedené v práci ale platí q > qKRIT! 

6. Str. 48, závěry: Prakticky ale bude Hd u dokonalé studny vždy větší než u nedokonalé 

studny. 

7. Tabulkám 5-11 a 5-12 by býval „slušel“ sloupec s uvedením výpočetního času pro 

jednotlivé případy. 

8. Str. 57, první odrážka: V čem je určení dosahu snížení hladiny podzemní vody numericky 

problematické? 

9. Str. 57, třetí odrážka, poznámka k poslední větě: Prakticky nemusí být vrstevnatost (nebo 

uložení vrstev) horizontální či subhorizontální. 

Závěr: 

Výše uvedené připomínky nejsou nikterak zásadní a lze konstatovat, že diplomová práce je 

zpracována na velmi dobré úrovni. Je vidět, že autor je schopen se v předmětné problematice 

orientovat a jím odvedená práce patrně vyžadovala nemalé úsilí. Práci proto doporučuji 

k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  26. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


