
Posudek disertační práce

,,Využití pravděpodobnostních metod v geomechanice., RNDr. Radka Suchomela

V předk|ádané prácí zpracovaI RNDr. Radek SuchomeI tematiku použití pravděpodobnostních
metod v geomechanice. Těžiště práce spočívá v porovnání pravděpodobnostních metod při řešení
typových geotechnických problémů - simu|ace zdokumentovaného sesuvu v norském Loda|enu a

určení sedání ideá|ně tuhého plošného zák|adu. Použití více pravděpodobnostních metod je
rozhodující pro zkvaIitnění a zobecnění závěrů. Je zde nutné také konstatovat, že vybrané téma je
bezesporu aktuá|ní, neboť úzce souvisí s prob|ematikou bezpečnosti, optimalizací a spo|ehlivosti
geotech nických konstru kcí'

Teoretický zák|ad je popsán v úvodních kapito|ách I a 2. Jeho apIikací při řešení
geomechanických ú|oh v kapito|ách 3 a 4 prokázal disertant, že úspěšně zv|ádI ce|ou řadu ve|mi
náročných prob|émů, ať už se jedná o v|astní kaIibraci použitého konstitučního modeIu na zák|adě

hodnot z |aboratorních zkoušek, výpočty pomocí metody konečných prvků či apIikaci
pravděpodobnostních metod' Postup řešení je v práci dokumentován přeh|edně a nemám k němu
výhrady. Cí|ů disertační práce by|o dosaženo v pIném rozsahu.

Formá|ní úprava práce a její jazyková úroveň jsou spíše podprůměrné. Práce byz tohoto
poh|edu potřebova|a peč|ivější zpracování. D|e mého názoru obsahuje veIké množství gramatických
chyb (a to již V úvodním poděkování). V jsou některé nepřevzaté obrázky sang|ickým popisem,
některé grafy jsou díky černobí|ému provedení nepoužite|né (ne|ze přiřadit jednot|ivé křivky k popisu
v Iegendě) a v pří|oze A jsou grafy navíc bez popisu. V prácijsou také často použity angIické názvy,
přestože existují jejich české ekviva|enty (např. bodové odhady - point estimate). By|o by také
vhodné u převzatých obrázků přeIožit popis do češtiny. Nicméně tyto nedostatky nic nesnižují na

kvaIitě provedených výpočtů, porovnání výs|edků a odborných závěrů práce.

Práce je zaměřena na využití pravděpodobnostních metod v geomechanice. V kapíto|e 3, kde
je provedena simulace zdokumentovaného sesuvu jsou použity pro výpočty vstupní data pub|ikovaná
v odborné |iteratuře. Zde je zcela |ogické použití Gaussova normá|ního rozdě|ení. V kapito|e 4 jsou
pro výpočty použity data získaná laboratorními zkouškami na odebraných vzorcích a disertant je
statisticky vyhodnoti|' Disertant používaI pro popis parametrů dvě rozdě|ení _ Gaussovo a |og-

normá|ní a shodu dat k danému rozdě|ení ověřova| pomocí Ko|mogorov - Smírnovova testu
norma|ity. Domnívám se, že by by|o vhodnější pro zpracování naměřených dat použít metodu
maximální věrohod nosti.

Zák|adní výs|edky práce by|y již nastíněny v předchozích odstavcích. Zák|adním výstupem je
provedeení pravděpodobnostnístudie dvou geotechnických prob|émů na zák|adě sady vstupních dat
včetně jejích prostorové variabi|ity. Významný přínos práce spatřuji v použití více
pravděpodobnostních metod. Přínosem je také provedení zautomatizování kaIibrace
hypop|astického modeIu, což umožníjeho větší rozšířenív inženýrské praxi.

V diskusi nad disertační prací by se autor moh| vyjádřit k nás|edujícím otázkám:



1.. Jakým způsobem je možné určit minimá|ní dostatečný počet simu|ací metody Monte car|o
při jejím použitív řešení geotechnických ú|oh?

2. je možné nějakým způsobem významně redukovat nutný počet simu|ací u metody Monte
Carlo?

3. Jsou závěry pro porovnání metod (na str. 46,60) aplikovate|né i na jiné typy geotechnických
ú|oh?

Před|oženou disertační práci považuji za ve|mi zdaři|ý přík|ad použití pravděpodobnostních metod na

dvou zák|adních ú|ohách geomechaniky. Proto doporučuji RNDr. Radkovi Suchome|oví po její úspěšné
obhajobě udě|it tituI Ph.D.
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