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Diplomová práce se zabývá problematikou numerické analýzy kolapsu stavební jámy NicollHighway 

v Singapuru s důrazem na vhodnou volbu konstitutivního chování prostředí. Konstitutivní modelování 

je v současné době velmi intenzivně se rozvíjející oblast, neboť vhodná volby konstitutivního modelu 

určuje významnou měrou vypovídací schopnost výsledků modelování, téma práce je tedy velmi 

aktuální.   

Práce je členěna do šesti kapitol, kromě textové části je problematika vhodně doplněna řadou grafů a 

grafických výstupů z realizovaného numerického modelu. Rozsah práce (62 stran) odpovídá běžným 

požadavkům na diplomovou práci. 

V první části úvodní kapitoly autorka specifikuje cíle své práce (analýza příčin kolapsu stavby, 

kalibrace hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy, realizace modelu v software Plaxis 

s využitím hypoplastického konstitutivního modelu, porovnání výsledků s dřívějšími analýzami za 

předpokladu Mohr-Coulomobova modelu, porovnání s výsledky geotechnického monitoringu). Další 

část úvodní kapitoly má rešeršní charakter - autorka práce charakterizuje předmětnou lokalitu, její 

geologický profil a uvádí základní příčiny kolapsu stavební jámy. 

Druhá kapitola práce je věnována problematice hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy, 

nejprve jsou popsány základní parametry modelu a jejich význam, dále autorka provádí na základě 

v literatuře dostupných laboratorních zkoušek kalibraci parametrů hypoplastického modelu. V této 

části spatřuji výrazný vlastní přínos autorky práce, autorka zde prokazuje orientaci v provádění a 

vyhodnocování laboratorních zkoušek, konstitutivního modelování, prokazuje schopnost efektivně 

využívat ke kalibraci software Triax, kriticky analyzovat získané poznatky, provádět jejich modifikaci a 

formulovat závěry z hlediska optimálních parametrůhypoplastického modelu, včtněmodelu  

s konceptemintergranulární deformace.  

Kapitola třetí je věnována problematice modelování úlohy v softwaru Plaxis. 2D 2012. Modelová 

analýza vychází z modelu vypracovaného Gensem(2005), který je založen na Mohr-Coulombově 

materiálovém konstitutivním modelu. Autorka práce modifikuje model dle Gense zavedením 

kalibrovaného hypoplastického konstitutivního modeluve vrstvách marinních jílů, a to nejprve bez 

parametrů pro intergranulární přetvoření a následně s konceptem intergranulárních přetvoření. 

Cennou částí práce jsoukapitoly čtvrtá a pátá, které předkládají kritický rozbor možných příčin 

nepřesných předpovědí hypoplastického modelu ve srovnání s výsledky inklinometrických 

měření,provedení různých variantních modifikací parametrů hypoplastického modelu s cílem 

dosažení lepší shody modelu s monitorovanou skutečností i formulace určitých možností modifikace 

aplikovaného hypoplastického modelu z hlediska úpravy popisu pevnosti měkkých jílů. I když se 

autorce práce nepodařilo zcela objektivně vystihnout chování podzemních stěn podzemní jámy 

NicollHighwaya prokázat jednoznačně výhodu v použití hypoplastického modelu pro jemnozrnné 

zeminy ve srovnání s Mohr-Coulombovým modelem, je tento výsledek přínosný, dokládá orientaci 

autorky práce v oblasti pokročilých konstitutivních modelů, kalibrace parametrů konstitutivních 



modelů i numerického modelování, analýzy výsledků i jistých doporučení pro další objektivizaci 

modelu chování zeminových materiálů. 

Závěrečná šestá kapitola sumarizuje poznatky získané v průběhu zpracování práce a dokladuje 

splnění cílů práce, formulované v jejím úvodu.  

 

Diplomantka při zpracování práce využila vhodné odborné zdroje, které jsou správně citované. 

Převzaté poznatky a materiály jsou v textu označeny příslušnými odkazy, vlastní výsledky 

diplomantky jsou v celé práci dobře identifikovatelné.  

 

Práci považuji za přínosnou z hlediska jak teoretického (kalibrace parametrů hypoplastického 

modelu), tak i praktického, neboť ukazuje přístupy a metody  objektivnějšího numerického 

modelování úloh geotechnické praxe s cílem dosažení co nejvyšší shody mezi výsledky modelování a 

geotechnickým monitoringem, stanovení odpovídajících varovných stavů v chování konstrukce a 

minimalizace možných kolapsů při realizaci staveb. 

 

Po stránce formální je práce zpracována na velmi dobré úrovni, prakticky bez překlepů a chyb. Jen 

v některých tabulkách (např. tab.3 a 5) a některých grafech (např. grafy č. 13,14,16,19) chybí 

jednotky u napětí p a q. 

Po stránce obsahové i formální i z hlediska rozsahu práce se domnívám, že splňuje požadavky 

kladené na diplomové práce. 

 

Témata k diskuzi: 

1) Byly použity při modelování podzemních stěn v softwaru Plaxis  interface prvky? Pokud ano, 

jaké? 

2) Bylo v modelu uvažováno s vlivem hladiny podzemní vody? Z textu práce není tato 

skutečnost jasně zřetelná. 

3) V současné době je stále ještě nejčastěji využívaný konstitutivní model Mohr-Coulomb 

(především z důvodu relativně snadné dosažitelnosti charakteristik modelu ze standardních 

zkoušek). Jaký je názor diplomantky na širší využití pokročilých konstitutivních modelů při 

numerickém modelování úloh  inženýrské praxe?  

 

 

Závěr: Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 

 

 

 

V Ostravě dne 29.8.2014          doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 


