
Diplomová práce Ondřeje Kupy 

Zohlednění prostorové a experimentální variability v numerickém modelování 

geotechnických konstrukcí 
Vyjádření vedoucího diplomové práce 

 

 

Diplomová práce studenta O. Kupy, zabývající se pravděpodobnostími metodami v geomechanice, byla zadána 

24.1.2014, jedná se tedy o práci řešenou delší dobu. Během tohoto času bylo postupně konkretizováno téma 

práce, v počátečních fázích se počítalo, že se práce bude věnovat analýze dat získaných v diplomové práci Mgr. 

Petra Mayera, ovšem během času byla tato data zanalyzována v rámci jiného projektu a téma práce bylo 

upřesněno. Výsledným cílem, na první pohled relativně přímočarým, bylo znovuprovedení předchozích analýz 

(prováděných s využití hypoplastického modelu) s modelem Mohr-Coulombovým. Na první pohled jednoduché 

téma se ovšem během řešení ukázalo výrazně komplikovanější. Problémy začaly s kompatibilitou současného 

software a starších verzí – všechny základní analýzy musely být přeformulovány a muselo být ukázáno, že nové 

analýzy s původními souhlasí. Dále bylo nutno provést další úpravy jako například faktorování soudržnosti (s 

původně stanovenou nedocházelo ke kolapsu svahu), atd. Všechny tyto úpravy si vyžádaly řadu časově 

náročných analýz, které byly přípravné a proto nejsou přímo v diplomové práci popisovány, i když jim student 
věnoval hodně času. 

Student Kupa k řešení práce přistupoval svědomitě, rychle se seznámil se způsobem přípravy vstupního souboru 

pro software Tochnog a se zadáním Monte-Carlo analýz pomocí skriptovacího jazyku bash i s automatizovaným 

procesem kalibrace konstitučního modelu. Původní soubory pak dokázal samostatně upravovat pro nové analýzy 

s minimální nutností konzultací. Jeho práce pak byla do vysoké míry samostatná, na konzultace přicházel sice 

pravidelně, ale až poté co měl hotovou ucelenou sadu analýz. Jak již bývá standardem, sestavení finálního textu 

provázela časová tíseň, nicméně i presto se myslím podařilo sestavit kvalitní diplomovou práci, kterou 
doporučuji k obhajobě. 
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