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Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním dvou jednoduchých geotechnických úloh 

s uvážením prostorové variability materiálových parametrů zeminy. V první úloze je modelován 

základový pas a sledováno maximální sedání v základové spáře, ve druhé úloze autor posuzuje stupeň 

stability svahu. Pro výpočty statistického rozdělení sledovaných veličin je použita metoda Monte-

Carlo, zatímco deterministický výpočet v rámci jednotlivých Monte-Carlo kroků zajišťuje metoda 

konečných prvků. Statistické parametry náhodných polí materiálových konstant jsou odvozeny 

z laboratorních dat převzatých z experimentální analýzy písku z lokality Kolný (České Budějovice). 

Výsledky diplomové práce potvrzují premisu, že zanedbání experimentální nejistoty materiálových 

parametrů a přisouzení veškeré variability v datech na vrub prostorové variability vede při stochastické 

analýze metodou konečných prvků k nadhodnocení výsledného rozptylu jak deformací, tak stupně 

stability. 

Formálně práce členěna do osmi kapitol čítajících 46 stran, které doplňují čtyři přílohy. Po úvodu a 

vytyčení cílů následuje kapitola věnovaná definici základních statistických pojmů, na kterou navazuje 

část zaměřená na klasifikaci nejistot a zavedení důležitých termínů jakými jsou náhodné pole, korelační 

délka či semivariogram. V poslední z teoretických kapitol se autor věnuje problematice současného 

působení nejistot různého typu. V aplikačních kapitolách je následně  přiblížen původ vstupních data 

a popsána metodologie a výsledky stochastického modelování obou výše zmíněných geotechnických 

úloh. 

Práce je psaná srozumitelně, má logickou strukturu a její výstup je prakticky použitelný při modelování 

podloží jakožto náhodného pole. Na přístupu autora si cením především tvůrčího a systematického 

přístup k řešení, který vyžadoval propojení několika softwarových produktů v jeden funkční celek. 

Za dílčí drobné nedostatky či mírně sporné body považuji následující: 

 V kapitolách 2 a 3, které zavádí obecné statistické termíny, bych upřednostnil termín 

„náhodná veličina“ místo zde používaného konkrétního označení „parametr“. Pojmem 

parametr, kterým je zde myšlen materiálový parametr zeminy, se ve statistickém kontextu 

obyčejně používá ve smyslu parametru náhodného rozdělení, tedy např. střední hodnoty či 

směrodatné odchylky, což může být matoucí. 

 Youngův modul je kalibrován z „nejbližší nižší a nejbližší vyšší “ naměřené hodnoty kolem 𝑞50. 

Tato volba může – zejména v případě jemného kroku a přítomnosti chyby měření – vést 

k zcela chybné hodnotě modulu. Z obrázku 5.3 je patrné, že v některých úsecích změřené 

zatěžovací křivky bychom tímto postupem získali Youngův modul se zápornou hodnotou. 

 V úloze sedání základového pasu je základ „postupně zatěžován…, dokud není v základové 

spáře dosaženo axiální napětí“ 500 kPa. Zde není zcela jednoznačné, zda je myšleno napětí 

průměrné, maximální či uprostřed základu. Kromě toho je v kontextu úlohy řešené 



v podmínkách rovinné deformace přirozenější mluvit o „svislém napětí“ místo o „axiálním 

napětí“. 

 V úloze stability svahu inkrementálně aplikované zatížení a formálně řízeno časem 𝑡. V textu 

je čas uváděn s jednotkami (sekundami), což může být matoucí. Uvítal bych explicitní 

poznámku, že se jedná o bezrozměrný pseudočas, který představuje procento aplikovaného 

zatížení. 

 Při posuzování stability svahu autor hodnotí, zda sledovaný stupeň stability má či nemá 

normální rozdělení. Smysl tohoto posouzení není zcela jasný, protože stupeň stability, 

nabývající pouze kladných hodnot, normální rozdělení mít nemůže. Za vhodnější bych 

považoval posouzení, zda došlo ke konvergenci k hledanému rozdělení, tedy že histogram se 

nemění s přibývajícími Monte-Carlo realizacemi. 

 Poslední připomínka je k nekonzistentní sazbě některých matematických zápisů. Písmena, 

kterými jsou označené fyzikální veličiny, se obvykle sází kurzívou, zatímco názvy funkcí se 

typicky sází v základním kolmém řezu.  

Každopádně bych rád zdůraznil, že všechny uvedené nedostatky jsou drobnosti a rozhodně 

nediskvalifikují výsledky práce ani nezhoršují její srozumitelnost. 

Hodnocení 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě a osobně jí hodnotím klasifikačním stupněm A. 

Možné otázky k obhajobě 

 Čím byste vysvětlil významný rozdíl v totální variabilitě Youngova modulu pružnosti (𝐶𝑂𝑉 =

21,4/65,2) a úhlu vnitřního tření (𝐶𝑂𝑉 = 1,8/42,4) v tabulce 5.1? 

 Co zapříčinilo zkrácení výpočetní doby poté, co jste v úloze stability svahu začal uvažovat 

shodnou korelační délku ve vodorovném i svislém směru? 
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