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Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma práce je trvale aktuální. Stále naléhavější problémy rozvoje měst a městských 

aglomerací vyžadují řešení zejména dopravní infrastruktury v podzemní úrovni. Převažující 

charakter městských silničních tunelů vyžaduje většinou poměrně mělké vedení nivelety, která 

v řadě případů prochází pod stávající zástavbou. Co nejpřesnější deformační prognóza nadloží 

tunelu a povrchu terénu je nutným předpokladem pro posouzení dopadů na inženýrské sítě a 

povrchovou zástavbu. Cesta k dosažení věrohodných výsledků deformační prognózy vede přes 

kvalitní a daným geotechnickým podmínkám odpovídajícím konstitučním vztahům řešení. 

Práce se věnuje právě tomuto problému a posouvá jeho řešení k vyšší kvalitě. 

Aktuálnost tématu je hodnocena stupněm: 
 

vynikající X nadprůměrná  průměrná  podprůměrná  slabá  

 

 

Splnění cílů disertační práce 

Vytýčené cíle disertační práce – i) podrobný popis geomechanických vlastností 
třetihorních jílů tvořících prostředí ražby Královopolského tunelu v Brně, ii) aplikace 
pokročilého hypoplastického a Mohr-Coulombova konstitučního vztahu na 
numerické řešení tohoto tunelu, iii) vyhodnocení prediktivních schopností těchto 
materiálových modelů, iiii) zhodnocení 2D metody redukce napětí a analýza faktorů 
ovlivńujících parametr redukce λd  – byly splněny. 

Splnění cílů disertace je hodnoceno stupněm:  
 

vynikající X nadprůměrné  průměrné  podprůměrné  slabé  

 
 

Metody a postupy řešení 

Pro dosažení stanovených cílů bylo použito kombinace laboratorních experimentů a 
matematického modelování s numerickým řešení pomocí MKP. 
Výsledky laboratorních experimentů umožnily kvalitní kalibraci materiálových 
parametrů konstitučních vztahů použitých při numerickém řešení. Konstituční vztah 
respektující elasto-plastické přetváření byl zaveden Mohr-Coulombovým modelem, 
hypoplastický model byl pro zastižené jílovité prachovce (tégly) použit ve své  
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pokročilé formě, tj. s koncepcí intergranuálních přetvoření.   
S oběma modely byla provedena 3D simulace ražby průzkumné štoly s originálními 
geomechanickými parametry a výsledky byly porovnány s daty monitoringu.  
Ve 2D modelování průzkumné štoly byla provedena optimalizace parametrů 
kvantifikujících tuhost zeminy a s nimi opět provedena 3D simulace ražby 
průzkumné štoly a porovnání výsledků s daty monitoringu.  
Optimalizované i originální kalibrované parametry byly použity při 3D modelování 
členěné ražby Královopolského tunelu s využitím hypoplastického konstitučního 
vztahu. Predikované deformační výstupy numerického řešení byly až dodatečně 
porovnány s monitorovanými daty, a to s dobrými výsledky. 
Na třech reálných podzemních dílech byla analýzována metoda redukce napětí, která 
se standartně používá při simulaci 3D projevů ražby pomocí 2D zjednodušení, 
založeného na aplikaci parametru redukce λd. Byl posouzen vliv pěti významných 
faktorů na tento parametr. 

    

 Metody a postupy řešení jsou hodnoceny stupněm: 

 

vynikající X nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý  

 

 

 

Výsledky disertace – konkrétní přínosy disertanta 

Výsledky numerických řešení, komentované a dokladované graficky v jednotlivých 
částech disertace, potvrzují pro hypoplastický model s koncepcí intergranuálních 
přetvoření kvalitativně i kvantitativně podstatně lepší výsledky svislých deformací 
povrchu i po výšce nadloží, než lze s přijatelnými hodnotami součinitle Ko a modulu 
E získat při použití M-C modelu. Horizontální deformace v úrovni výrubu tunelu 
nebyly sice hypoplastickým modelem predikovány uspokojivě, nicméně shoda 
s měřenými hodnotami v úrovni terénu je pro posouzení vlivu ražby na zástavbu  
důležitá. Je oprávněně konstatováno, že M-C model je v prostředí jílovitých zemin 
nevhodný pro predikce sedání nad raženým dílem, pokud se vychází z realistických 
dat laboratorních experimentů. 
Z analýz metody redukce napětí, simulující 3D efekty ražby v 2D řešení vyplynulo, že 
parametr redukce λd je výrazněji závislý na použitém konstitučním vztahu, na 
materiálových parametrech (geologických podmínkách) a na geometrii modelované 
podzemní konstrukce. Nicméně při správné volbě parametru redukce λd lze tímto 2D 
postupem modelovat efekty 3D ražby, při použití hypoplastického konstitučního 
vztahu lépe, než s použitím M-C modelu. 

Výsledky disertace jsou hodnoceny stupněm: 
 

vynikající X nadprůměrné  průměrné  podprůměrné  slabé  
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

Přínos dizertace pro rozvoj vědního oboru  tkví v hluboké analýze chování vybraných  
konstitučních modelů pro numerické řešení ražby podzemního díla, což umožňuje 
posoudit  vhodnost jejich použití v konkrétních podmínkách. Disertační práce 
přesvědčivě prokázala oprávněnost preference použití pokročilého hypoplastického 
modelu oproti Mohr-Coulombova modelu při numerickém řešení ražby tunelu 
v prostředí jílovitých zemin. 
Při současné úrovni projekční praxe je důležité konstatování, že pokročilý 
hypoplastický model, poskytující velmi dobré deformační predikce při 3D MKP 
řešení, je poměrně úspěšně použitelný i pro 2D řešení metodou redukce napětí. 
  
Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru jsou hodnoceny stupněm: 

vynikající X nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý  

 
 
 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Jazyková úroveň disertace je velmi dobrá, počet překlepů a obdobných marginálních 
chybiček se pohybuje v první desítce. Opakované používání anglických ekvivalentů 
místo zcela jasných a běžných termínů českých nemá opodstatnění. Formální úprava 
dizertace je taktéž na velmi dobré úrovni, stejně tak členění jejího obsahu. Přehled 
současného stavu znalostí není pouze předmětem kapitoly 2, ale je včleněn i do 
dalších kapitol. To lze pokládat i za přínosné z hlediska sledování souvislostí, řada 
odkazů na literaturu se však nutně opakuje.  
V podkapitole 8.2 se na dvou místech vyskytuje chybné označení obrázků.  
Přehled literatury jsou zpracován standartním způsobem, vyčleněný seznam obrázků 
a tabulek se může jevit jako nadbytečný, naopak chybí přehled použitých symbolů.  

Formální úprava je hodnocena stupněm: 

vynikající  nadprůměrný X průměrný  podprůměrný  slabý  

 

 

 

Připomínky: 

K dizertci nemám žádné zásadnější připomínky. Její celkovou úroveň hodnotím jako 
výbornou. Konkrétní poznatky ze všech provedených analýz jsou pro problematiku 
statického řešení ražby tunelu v prostředí jílovitých zemin velmi přínosné. 
K podrobnějšímu ústnímu vysvělení: - arching efect (str. 28), 

- podélné poklesové kotliny (obr. 8.6), 
- „výzdvih dna nad osou tunelu“ (str. 123 dole), 
- „vtláčivé skalní horniny“ (str.132 uprostřed) 
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Závěrečné zhodnocení disertace: 

Disertace je autorem zpracována na základě rozsáhlých znalostí o  současném stavu 
problematiky, schopnosti realizovat potřebné laboratorní zkoušky mechaniky zemin 
a schopnosti využívat pokročilé metody numerického modelování s kalibrovanými 
konstitučními vztahy. Vědecká úroveň takto podložené disertace je mimořádně 
vysoká a plně vyhovuje požadavkům kladeným na práce, které dovršují 
doktorandské studium. Doporučuji ji k obhajobě a v případě jejího oprávněně 
očekávaného pozitivního výsledku platí závěrečná rubrika tohoto oponentského 
posudku. 
 
 

 

 

Udělení titulu PhD. doporučuji        ano  X         ne  

 

 

 

                                                                                                      prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 

 

                                                                                                                  

 
V Praze dne 6. 9. 2011                                                           ………………………………. 
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