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Předkládaná bakalářská práce má rešeršní charakter. Jejím cílem bylo vytvořit základ pro 
budoucí diplomovou práci, která se bude zabývat modelováním výkopové jámy 
v jemnozrnných zeminách s použitím hypoplastického modelu. Obsahově je práce rozdělena 
na dvě hlavní části. V první části se autorka zabývá vybranými aspekty hypoplastického 
konstitučního modelu a porovnáním předpovědí tohoto modelu s jinými konstitučními modely 
a skutečným chováním zeminy. Důraz je kladen zejména na předpověď chování při malých 
přetvořeních. V druhé části práce autorka uvádí čtyři příklady hlubokých stavebních jam 
v jemnozrnných zeminách a jejich numerického modelování. 

Zadáním bakalářské práce byla rešeršní studie využití numerických modelů pro předpovídání 
chování jemnozrnných zemin při malých přetvořeních s důrazem na hypoplastický model. 
Toto zadání studentka splnila v požadovaném rozsahu. Studentka prokázala dobrou orientaci 
v náročné problematice a schopnost pracovat s odbornou cizojazyčnou literaturou. 

K předkládané práci mám následující připomínky a dotazy: 

1) Nejzásadnějším nedostatkem bakalářské práce je citování použité literatury. Řada 
odkazů zmíněných v textu – Mašín (2005), von Wolffersdorff (1996), Roscoe a 
Burland (1968), Gudehus (1979), Mašín et al. (2006) nebo Kung et al. (2009) – není 
uvedena v seznamu literatury. Seznam literatury také nemá jednotný formát referencí. 

2) V práci se místy vyskytují překlepy či nestandardní překlady termínů z angličtiny 
(např. „izotopické“ místo isotropní, „obsah vody“ místo vlhkost, „cesty napětí“ místo 
dráhy napětí), jejich množství však není velké. 

3) Ve stěžejní druhé kapitole se autorka od počátku podrobně věnuje tzv. response 
envelopes, přičemž na začátku chybí alespoň stručné uvedení do kontextu a vysvětlení 
jejich praktického významu pro modelování hlubokých výkopových jam. 

4) Cílem navazující diplomové práce bude modelování pomocí vylepšeného 
hypoplastického modelu. Tomu je v práci věnován poměrně malý prostor. V rámci 
přípravy na diplomovou práci by bylo přínosné v textu práce zmínit, jaké parametry 
vylepšený hypoplastický model vyžaduje, jaký mají význam a jakým způsobem 
probíhá jejich kalibrace. 

Závěrem lze konstatovat, že i přes některé formální nedostatky představuje předkládaná 
bakalářská práce po odborné stránce kvalitní rešerši dané problematiky, kterou bude možné 
dobře využít jako základ pro navazující diplomovou práci. Bakalářskou práci doporučuji 
k přijetí s klasifikací “velmi dobře“.  
 
 

V Novém Jáchymově dne 12. 6. 2011 
 

RNDr. Jan Najser, Ph.D. 


