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Popis práce:Popis práce:Popis práce:Popis práce:    

Diplomová práce (dále DP) je zaměřena na využití optimalizačních metod pro řešení 

geotechnických úloh. Cílem DP bylo zjistit vstupní parametry pro brněnský neogenní jíl pro tři 

materiálové modely (Mohr-Coulombův, Hardening soil model a Hardening small strain model) 

optimalizací tří úloh - edometrická zkouška, presimoterická zkouška a reálné měření in-situ 

(Technologické centrum Královopolského tunelu). Pro řešení daného úkolu diplomant vytvořil 

programovou aplikaci vycházející z metaheuristické optimalizační metody Particle swarm 

optimization (dále PSO). V prvním kroku zpracování se práce zaměřila na testování a výběr 

vhodných variant PSO. V následujícím kroku bylo provedeno provázání vytvořené aplikace 

s řešičem programu Plaxis 2D (metoda konečných prvků). Tím bylo umožněno provádět 

optimalizaci vstupních parametrů pro vybrané geotechnické úlohy a materiálové modely 

implementované v programu Plaxis 2D.  

DP je rozdělena do šesti samostatných kapitol plus seznam literatury a dvou příloh. Celkový 

rozsah práce je 127 stran včetně obrázků a grafů.  

Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce: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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář kKomentář kKomentář kKomentář k    bodům 1. až bodům 1. až bodům 1. až bodům 1. až 5555....::::    

Práce má velmi vysokou úroveň a svým obsahem ji označit za nadstandardní. Použité metody 

jsou adekvátně zvolené danému tématu. Odkazy na zdroje jsou v souladu s citačními pravidly. 

Vytyčené cíle práce byly bezezbytku splněny.    
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Připomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy k    práci:práci:práci:práci:        

Byla při optimalizaci zahrnuta míra překonsolidace? 

Vysvětlete proč, není Mohr-Coulombův model citlivý na smykové parametry u edometrické 

zkoušky?  

Z výsledků optimalizace pro tři různé testy vychází různé série vstupních parametrů. Kterou 

skupinu parametrů, např. pro HSS model, byste vzal pro výpočet pažící konstrukce 

v neogenních jílech? 

ZávěrZávěrZávěrZávěr::::    

Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou po odborné 

i formální stránce zpracovány na velmi vysoké úrovni. Závěrem konstatuji, že autor diplomové 

práce splnil vytyčené cíle práce a proto doporučuji práci k obhajobě s hodnocením 

    

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

Datum:  23. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


