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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení-plně 
dynamický výpočet 

Jméno autora: Veronika Pavelcová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra mechaniky 
Oponent práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., Feng.  
Pracoviště oponenta práce: Stavební fakulta ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce je mimořádně náročné. I když hlavním cílem bylo prověřit správné fungování modelu a beta verze programu 
GEO5 MKP, studentka musela napřed zvládnout celou řadu náročných disciplín, jako je nelineární mechanika zemin a 
hornin, dynamika horninového masívu ve vztahu k zemětřesení, a nakonec detailně i práci se SW produktem. Náročnost 
tedy výrazně překračuje požadavky na bakalářskou práci. 

 

Splnění zadání splněno 
  

 Zadání splnila beze zbytku. Navrhla a otestovala vhodnou síť konečných prvků, správně formulovala okrajové podmínky na 
okrajích 2D oblasti a provedla jak testovací dílčí výpočty, tak analyzovala odezvu horninového masívu s raženým tunelem 
na účinky reálného zemětřesení 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je správný, použité metody jsou funkční, výsledky odpovídají reálné představě o chování systému. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je mimořádná, a až na drobné nesrovnalosti v textu, odpovídající požadavkům na diplomovou práci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po věcné i formální stránce práce splňuje obvyklé standardy. Jazyková úroveň je velmi dobrá, byť se studentka nevyhnula 
několika drobným formálním nedostatkům. Protože chce v práci pokračovat i v dalším studiu, vyznačil jsem je v kopii. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 

 
Výběr pramenů je kvalitní. Zahrnuje domácí i cizojazyčnou literaturu. Některé odkazy na Wikipedii by bylo vhodnější 
nahradit kvalitními knižními či časopiseckými prameny, např. Zátopek A.: Jak se studují zemětřesení, JČMF, Praha 1949. 
Vlastní výsledky jsou od citovaných jasně odděleny. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

Vynikající práce, a to jak po teoretické, tak aplikační stránce. Uchazečka významně přispěla ke zkvalitnění 
modelu a odstranění chyb, které se vyskytují i ve věhlasných publikacích.  

 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Kvalitní práce si zaslouží odpovídající připomínky: 

(i) Některé symboly nejsou v práci vysvětleny a jejich nesprávná interpretace by mohla vést k omylům. Vysvětlete, co 
znamená pojem „SPT zkoušky“ na str. 12. Rovněž vysvětlete zkratku MSK na str. 29 a její zařazení do „oblasti 8 
dle klasifikace MSK. 

(ii) Použité zemětřesení o hodnotě zrychlení 0.25 g by se mělo projevit poruchami na primárním ostění. Pomocí 
interakčního diagramu MxN posuďte stav ostění pro maximální hodnoty účinků 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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