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Vyjádření vedoucího bakalářské práce

Studentka Věra Jelenová se ve své bakalářské práci zabývala relativně komplikovanou problematikou 
numerického modelování normálně konsolidovaných jemnozrnných zemin. Popudem pro vypsání tématu 
bakalářské práce byly závěry disertační práce P. Beckera (University of Kassel), který upozornil na některé 
nedostatky hypoplastického modelu při jeho využití pro modelování hluboké stavební jámy v limnických 
sedimentech na břehu Bodamského jezera. Jím zmiňované nedostatky řeší již existující vylepšení 
hypoplastického modelu, publikované v roce 2007. Využití  tohoto modelu je tématem pro diplomovou práci. 
Studentka Jelenová se ve své bakalářské práci měla za úkol zorientovat v problematice a provést rešerši 
současných znalostí na dané téma.

Vzhledem ke komplexnosti daného problému se jedná o relativně obtížné téma. Studentka ve své práci nejprve 
popisuje způsoby grafické reprezentace chování zemin a konstitučních modelů (tzv. response envelopes). Poté 
shrnuje aktuální poznatky ohledně chování zemin při různých směrech zatěžování, a dále předpovědi drah napětí 
při nedrénované zkoušce. V tomto bodě je práce navázána na zjištění, které učinil Becker ve své disertační práci. 
V další části práce se prokazuje, že již existující vylepšený hypoplastický model řeší řadu problémů zjištěných 
Beckerem. Závěrečná část práce se zabývá rešerší současných znalostí ohledně modelování stavebních jam. Tato 
problematika je demonstrována na základě čtyř konkrétních staveb.

Studentka ke své práci přistupovala velmi svědomitě a ve velkém předstihu, a s neutuchající pílí studovala 
náročné články na zvolené téma. Většina prací, které využila ke zpracování bakalářské práce je v angličtině. Je 
třeba podotknout, že se studentka musela seznámit s problematikou matematického modelování v geomechanice 
do jisté míry samostatně, protože ještě neprošla příslušným kurzem, který bude mít až ve čtvrtém ročníku. I 
přesto se dle názoru školitele podařilo sestavit kvalitní bakalářskou práci. Zbývá několik formálních nedostatků, 
které se nepodařilo při finálním zpracovávání práce doladit, a to i vinou školitele (některé chybějící citace, 
použití nestandardních českých termínů při překladu z angličtiny). I přes tyto nedostatky, vzhledem k nasazení 
studentky v průběhu zpracovávání práce, navrhuji práci k obhajobě s hodnocením výborně.
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