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 Studentka Anna Vilimová projevila zájem o téma z mechaniky hornin, které spadalo do řešeného 
tématu školitele ve smyslu probíhajícího mezinárodního projektu na sledování a modely skal náchylných 
ke kolapsu skalním řícením. Vlastní téma – anizotropie pevnosti – bylo z důvodu obsáhlosti omezeno na 
interpretaci a představu o vlastní problematice z laboratorních zkoušek. Studentka docházela na 
konzultace v dostatečné frekvenci, která se zákonitě zvyšovala k termínu odevzdání – jak je ostatně 
standartní. Důraz a snaha o celkovou kvalitu práce je podpořena absolvováním diplomového semináře. Je 
nutno říci, že téma a vlastní náplň práce byly během poměrně dobré časové rezervy optimalizovány. 

 Anna Vilimová se v práci věnuje obecnému, avšak komplexnímu popisu pevnosti včetně 
základních aspektů a závislosti pevnosti na různých okrajových podmínkách. Zmiňuje i kritéria pevnosti a 
laboratorní zkoušky, které se ke kritériím nejčastěji váží – detailní zmínka je o kritériu Hoek-Brown. Při 
popisu fenoménu anizotropie vychází z obecných zkušeností a poznatků o daném tématu, výskytu 
v přírodě a závažnosti z hlediska porušování hornin. Jádrem a zároveň vyvrcholením práce jsou grafy 
závislosti různých typů pevností (Pevnost v příčném tahu, dále jednoosá a rotačně trojosá pevnost) 
různých typů hornin na úhlu odklonu směru zatížení vzorku hornin od plochy oslabení. Grafy jsou 
přehledně rozčleněny, místní nepřehlednost v důvodu relativně velkého počtu zdrojů z této oblasti jsou 
částečně vyváženy komentářem k těmto zkouškám. Za jakýsi nadplán je možné považovat zpracování 3D 
grafů závislosti pevnosti na úhlu a komorovém napětí. Studentka projevila snahu o určitou interpretaci 
mezilehlých hodnot, tj. vyhlazení grafu. 

 Během konzultací školitel oceňuje vlastní úsudek a iniciativu studentky. Práci bylo nutné místy 
z důvodů stylistiky revidovat. Školitel v práci postrádá aspekty, na které v průběhu práce upozornil: 1) 
zmínka o alternativních určeních součinitele m(i) v kritériu Hoek-Brown a jeho váha při různých 
okrajových podmínkách pro masiv i rostlou horninu, 2) Téma REV – reprezentativní velikosti vzorku při 
stanovování pevnosti, 3) Detailnější komentář k tabulce kritérií pevností, 4) Popis obálek Hoek-Brown 
(označeny jako 1, 2, 3) v obrázku 12, 5) samostatné či přesunuté pojednání o vzniku trhlin (problematika 
viskozity a faktoru intenzity napětí), které mohlo být doplněno a rozvedeno, 6) Vliv času trvání zatížení na 
jeho velikosti – tj. časově závislé kritérium pevnosti. Obecně však školitel práci hodnotí jako přínosnou, 
užitečnou pro základní orientaci v problému a obsahově přijatelnou. Práci proto doporučuji k přijetí a 
hodnotím stupněm velmi dobře, tomuto hodnocení přidávám plus za více než 50 publikačních zdrojů 
s rezervou splněným kritériem zahraničních odborných článků. 
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