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Diplomová práce (dále jen DP) na téma „Parametrická studie chování konstrukce vinného 

sklepa“ má za cíl realizaci studie jednak z pohledu měnících se vlastností horniny (spraš – 

sprašová hlína) a také z pohledu konstrukčního uspořádání vinného sklepa v tradiční vinařské 

obci Bořetice – Kraví hora. Zde došlo v nedávné době k vážným poruchám konstrukcí 

(závalům) vinných sklepů. 

Chování konstrukce vinného sklepa a okolního horninového prostředí bylo modelováno 

numericky metodou konečných prvků s využitím dnes již rozšířeného geotechnického 

software PLAXIS jako úloha 2D – rovinná deformace. Jako geotechnický model horninového 

prostředí byl dokonce použit pokročilý Hardening soil (HS) model, jehož výhody autor DP 

shrnul v kap. 8.2. Vstupní materiálové parametry nejsou součástí zadání DP či stanoveny 

odborným odhadem, ale autor DP osobně provedl odběr zvláštních vzorků zemin 

s následnými laboratorními rozbory, kterých byl rovněž účasten. Pro parametrickou studii 

byly uvažovány konzistence měkká, tuhá a pevná, přičemž poslední jmenovaná byla 

laboratorně ověřena a postupy s výsledky jednotlivých zkoušek jsou prezentovány 

v samostatné příloze. Nikde jsem však nenašel informaci o hladině podzemní vody, která by 

měla být součástí kap. 6, kde je podrobně pojednáno o přehledu geomorfologických, 

geologických a hydrogeologických poměrů. 

Z pohledu konstrukčního uspořádání byly řešeny 3 varianty cihelného ostění – bez 

uzavřené počvy, rovná cihelná počva a vyklenutá cihelná vyzdívka v počvě se vzepětím 0,3 

m. 

Jak ukazují závěry uvedené v tab. 8.5, kde jsou uvedeny dosažené stupně stability, výrub 

s neuzavřenou počvou nemůže být považován za stabilní. Rozdíl mezi variantou rovné a 

vyklenuté počvy není z hlediska stability výrubu zajímavý. V tab. 8.6 – 8.8, kde jsou 

prezentovány maximální deformace na modelu, opět varianta neuzavřené počvy vykazuje 

nepřijatelné deformace. Varianta s rovnou počvou již vykázala celkové deformace modelu 

(28,00 - 15,75 a 8,30 mm) a s vyklenutou počvou pak dokonce jen (16,22 - 13,27 a 6,71 mm). 

Podobně vypovídají také tabulky 8.9 – 8.11 s následnými obrázky, které udávají deformace 

na ostění výrubu. 

V kap. 8.4.4 je podrobně pojednáno o průbězích vnitřních sil na ostěních výrubů při 

jednotlivých variantách konzistenčního stavu spraší. Souhrnně v tab. 8.12 – 8.14, dále 

podrobně na obrázcích 8.51 – 8.77. Je vidět, že posouvající síly a ohybové momenty 

vyklenuté počvy oproti variantě s rovnou počvou poklesly. 

 



Z pohledu oponenta diplomové práce lze konstatovat, že předložená diplomová práce je 

vypracovaná na velmi dobré technické i grafické úrovni. Diplomant vypracováním DP ukázal, 

že je schopen samostatně řešit konkrétní složité inženýrské úlohy. 

 

Zadání diplomové práce bylo v plném rozsahu splněno. Doporučuji práci k obhajobě před 

státní komisí s navrženým hodnocením: 
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