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Obecné shrnutí práce: 
Bc. Peter Vanko si pro vypracování diplomové práce (DP) zvolil téma „Štěrkové pilíře – 

význam klenbového efektu“. Jde o téma teoretického charakteru. Cílem DP bylo analyzovat 
tento aspekt spojený s přenosem zatížení do pilířů a rostlé zeminy. Téma práce bylo zvoleno 
s ohledem na projekt TAČR TA02030829, který se zabývá problematikou štěrkových pilířů.  

V první části práce je zkoumán klenbový efekt formou parametrických studií za využití 
metody konečných prvků, kde je možné současně sledovat změnu napjatosti spolu 
deformacemi. Je analyzován vliv úhlu vnitřního tření pilíře, deformačního modulu pilíře, 
výšce násypu v závislosti na rastru pilíře. Diplomant modeluje konstrukci jako 3D úlohu. 
Hodnocení klenbového efektu řeší prostřednictvím faktoru koncentrace napětí. Výsledky 
s numerické analýzy srovnává s analytickou metodou EBGEO 2004, Priebe a BS8006. 
V práci jsou popsány i další postupy zahrnující buď přímo, nebo nepřímo klenbový efekt. 
Dosažené výsledky jsou přehledně zpracovány do grafů. K získaným výsledkům vždy činí 
patřičné dílčí závěry.  

V druhé části diplomant v souladu se zadáním DP analyzuje chování kruhové nádrže na 
podloží vyztuženém štěrkovými pilíři. Zde srovnává pro reálnou konstrukci různé přístupy 
modelování zlepšeného podloží a konstituční modely. Srovnání provádí ve vztahu k sedání 
konstrukce pro jednotlivé alternativy. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol v rozsahu 104 stran včetně obrázků, tabulek a příloh. Po 
obsahové stránce lze konstatovat, že práce je srozumitelná, přehledná. Po formální, grafické 
stránce je práce zpracována na dobré úrovni. Poznámku mám k literatuře, kde diplomant 
používá dva různé způsoby odkazů – autor, rok a [x]. Odkazy mají být jednotné. Dále jsem 
v textu zaznamenal disproporci mezi jednotkou a parametrem (kN/m3 x objemová hmotnost). 
 
Hodnocení a přístupu autora ke zpracování práce: 

DP práce je po metodické stránce dobře zvládnuta. Diplomant provedl rešeršní činnost. 
Následují vlastní analýzy a k nim příslušné závěry. Zde však postrádám lepší provázanost 
mezi grafickými výstupy a textem. V textu nejsou komentáře s odkazem na konkrétní 
obrázek. Rovněž závěry k výsledkům by si zasloužily většího rozpracování. Autor DP, Bc. 
Peter Vanko, pracoval samostatně. Diplomant docházel na konzultace.  
 
Závěrečné shrnutí: 

Z pozice vedoucího práce konstatuji, že autor práce si splnil zadaný úkol. Zpracováním DP 
prokázal, že je schopen se vypořádat se zadaným tématem a zpracovat jej na dobré úrovni. 
Doporučuji práci k obhajobě před státnicovou komisí. 
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