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Aktuálnost tématu disertační práce 

Disertační práce zkoumá reálné možnosti uplatnění pravděpodobnostních metod v kombinaci 

s klasickými i moderními výpočetními prostředky používanými v geomechanice. Navržené 

postupy podrobuje kritickému zhodnocení v rámci analýzy dvou standardních problémů, a to 

stability svahu a sedání plošného základu. Predikce spolehlivosti těchto typů konstrukcí patří 

mezi nejdůležitější, přitom však i nejobtížnější problémy. Není tedy pochyb o tom, že téma 

disertační práce je mimořádně aktuální. 

 

Splnění cílů disertace 

Globálním cílem disertace bylo přiblížit pravděpodobnostní postupy při jejich aplikaci na 

konkrétní problémy geomechaniky a upozornit na omezení, jimž tyto aplikace podléhají. 

K tomu posloužily dva dílčí cíle – a) prozkoumat vliv nejistoty v mechanických parametrech 

na stabilitu svahu a b) prokázat věrohodnost pravděpodobnostních výpočtů plošného základu 

na základě sady dat pořízených konkrétně pro tyto výpočty. Lze konstatovat, že předloženou 

studií doktorand stanovené cíle splnil. 

 

Metody a postup řešení 

Přestože některé pravděpodobnostní metody související s teorií pole byly propracovány již 

začátkem druhé poloviny minulého století (zejména v oblasti aeroelasticity konstrukcí), jejich 

znalost zejména v inženýrské komunitě není stále na potřebné úrovni. Proto bylo rozumné 

předřadit kapitolu se stručným vysvětlením základních pojmů a vztahů, v nichž se bohužel 

vyskytlo několik nepřesností, které právě čtenáře, jemuž je první kapitola určena, mohou 

zmást (viz připomínky dále). Podobně druhá kapitola, stručně komentující hypoplastický 

model, usnadní čtenáři lepší pochopení vlastních výpočtů v navazujících dvou kapitolách, 

které jsou těžištěm práce. 

Je porovnávána nejen výstižnost, ale i efektivnost jak simulačních, tak analytických nástrojů. 

Jejich základem je metoda FOSM, která pravděpodobnostní problém linearizuje, a tudíž 

nepřekvapuje, že v některých případech vede i k podhodnocení středních hodnot výstupních 

veličin, neboť ty - při uvážení dalších členů v Taylorově rozvoji - závisejí i na momentech 

vyšších řádů. Zajímavým přínosem byla úprava metody s uvážením prostorové korelace 

parametrů. Aplikace metody bodového odhadu (point estimate method) vedla k velmi dobrým 

výsledkům. Velká pozornost byla věnována lokálnímu průměrování náhodných funkcí na 

základě prostorové korelace. Vzhledem k tomu, že právě ocepenění korelační délky je těžko 

řešitelným problémem, uchazeč, ve shodě s jinými autory, se převážně uchyluje 

k parametrickým studiím. Pokus o odhad korelační délky na základě dat získaných ve svislé 

stěně lomu ukázal na svízelnost problému. Bylo by zajímavé porovnat zjištěné hodnoty 

s údaji plynoucími z penetračních zkoušek, které v případě písčitých zemin údajně dávají 

dobré výsledky. Obdobné testy, které jsme začátkem devadesátých let takto provedli na 

výsypkách, však na velkou spolehlivost tohoto přístupu neukazovaly.  

Zajímavé jsou výsledky, kdy uchazeč porovnává pravděpodobnostní predikce získané 

simulační metodou RFEM s odhady na základě metod limitní rovnováhy. Zjištěné závěry jsou 

správné a potvrzují je i naše poznatky z počátku devadesátých let, kdy jsme stochastickou 

analýzu stability výsypek založili na kombinaci variačního přístupu k limitní rovnováze 

(extremálou je obecně logaritmická spirála) v kombinaci s perturbační pravděpodobnostní 

metodou. Při použití proužkových metod lze sledovat i průběh podmíněných 

pravděpodobností (pravděpodobnost, že selže proužek i +1 za podmínky, že selhal proužek i), 



jak navrhl např. Grivas, a tak odhadnout, zda se porucha bude šířit z paty svahu, či z jeho 

vrcholu.  

Nicméně lze konstatovat, že použité metody jsou věcně správné, užitečné a správné jsou i 

závěry, k nimž disertant dospěl. 

 

Výsledky disertace – konkrétní přínosy 

Výsledky disertace jsou podloženy velkým množstvím znalostí, které uchazeč načerpal a 

uplatnil. Za největší přínos považuji vymezení možností, které pravděpodobnostní výpočty 

v geotechnice poskytují. Bez znalostí tohoto druhu by bezmezná víra v absolutní věrohodnost 

pravděpodobnostních výpočtů mohla být velice zavádějící. Druhým, byť známějším 

poznatkem, je fakt, že podcenění rozptylu náhodných veličin může vést a ž k dramatickému 

přecenění bezpečnosti díla. Nepřehlédnutelným přínosem jsou samotné výsledky 

parametrických studií, které byly dosaženy s pozoruhodnou pečlivostí a v mimořádném 

rozsahu a kvalitě. Domnívám se, že i statistické zpracování dat pro parametry 

hypoplastického modelu a navazující citlivostní analýza ve čtvrté kapitole jsou výjimečné jak 

rozsahem, tak kvalitou. 

 

Význam pro praxi a rozvoj oboru 

Z hlediska rozvoje oboru je již samotné spojení hypoplastického modelu 

s pravděpodobnostními přístupy přínosné. Stejně tak počítačové simulace potvrzující šanci 

zjednodušených modelů, které se v praxi osvědčily, jsou efektivní a využitelné.  

Rovněž význam pro praxi je nepochybný. Uvědomíme-li si, že např. výsypka Bílina dosáhne 

v průběhu několika let výšky 200m a navíc bude její stabilita nejspíš ohrožována průsakem 

vody z řeky, je využitelnost disertace zjevná na první pohled. O praktickém významu 

disertace pro predikci poklesu základů není třeba ani mluvit. 

 

Formální úprava DP a její jazyková úroveň 

Disertační práce je dobře uspořádaná a napsána vcelku srozumitelně. Bohužel nelze 

přehlédnout řadu přepisů, které poznamenaly jak samotný text, tak některé vzorce. Samotná 

jazyková úroveň silně zaostává za úrovní odbornou, a to zdaleka nemám na mysli jen 

interpunkci, která jakoby neexistovala a řídí se spíše pravidly anglického než českého jazyka. 

Pokud by práce měla být publikována v češtině, musela by projít velmi důkladnou jazykovou 

korekturou. Četnost výskytu slengových výrazů typu Gaussovo a Markovo funkce je však 

spíše úsměvná a oponenta provokuje, aby dovozoval, z kterého konce Čech uchazeč pochází. 

 

Připomínky k DP 

Jak již bylo uvedeno, v uvedených vztazích je řada přepisů, které čtenáře spíše zmatou, než 

poučí. 

 Na pravé straně Čebyševovy nerovnosti (1.9) bych očekával spíše druhou než první 

mocninu uvedeného podílu. Parametr „alfa“ se vyskytuje již v (1.8), teprve z (1.10) 

však lze dovodit, že se jedná o hladinu spolehlivosti. 

 Pokud by (1.16) měla být transformací na normovanou proměnnou, ve jmenovateli by 

musela být směrodatná odchylka a ne rozptyl. 

 Str. 2 : Pojem stacionární se vztahuje k procesům, kde je proměnnou čas, a 

homogenní, kde je proměnnou geometrický rozměr. S dimenzí procesu tato 

terminologie nemá nic společného. 

 Vzorce uvedené v obr. 1.6 neodpovídají popisu rozměrů v obrázku. Kombinace 

velkých a malých písmen v (3.7) mate. 

 Korelace mezi lokálně průměrovanými proměnnými v (3.14) musí mít v čitateli čtyři 

sčítance. Je třeba zkontrolovat prostřední člen. 



 

V rámci diskuse by se měl uchazeč vyjádřit k těmto problémům: 

 Co soudí o využitelnosti metody LHS, o níž se v DP rovněž letmo zmiňuje. 

 Proč používá dvouparametrické lognormální rozdělení místo tříparametrického. 

Zřetelná šikmost některých rozdělení k tomu přímo vybízí a výpočet se příliš 

nekomplikuje. 

 Ve čtvrté kap. se hovoří o plošném základu, ale obr. 4.22 a popis prvků budí dojem, že 

se spíš jedná o deskový pás, tedy že jde o rovinnou deformaci. Prosím upřesnit. 

 Nebylo by rozumné uvažovat i o jiném typu korelační funkce, než je Markovova, 

jakkoli oblíbená zejména proto, že její integrál dává přímo korelační délku. Nabízejí 

se Gaussova korelační funkce (exponenciální se čtvercem) nebo korelační funkce 

související s autoregresním procesem druhého řádu. Pokud by se vyšlo z výkonové 

spektrální hustoty procesu a Wiener-Chinčinových vztahů, možná by se ukázaly i jisté 

tlumené oscilace v korelační funkci, ale to už jsou spíš spekulace než racionálně 

podložená úvaha.  

 

 

Závěr 

Po odborné stránce má disertační práce velmi vysokou úroveň. Uchazeč prokázal mimořádné 

znalosti, schopnost samostatné vědecké práce a předložil velmi zajímavé výsledky, které 

přispěji k dalšímu rozvoji vědního oboru a jsou bezprostředně využitelné i v technické praxi.  

Jelikož disertační práce splňuje požadavky na ni kladené, doporučuji, aby byla přijata a aby 

na základě úspěšné obhajoby byl panu RNDr. Radkovi Suchomelovi udělen titul 

        

 

doktor (Ph.D.) 

 

 

 

 

 

 

 


