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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Segmentové ostění (tubingové, dílcové) je letitým způsobem trvalého zajištění 
podzemního díla, spjatého s nemechanizovaným štítováním a klasickou prstencovou metodou. 
Při ražbě moderními plnoprofilovými tunelovacími stroji s vysokými tlaky štítových lisů však 
vyvstávají nové otázky nejvhodnějšího prostorového uspořádání segmentového ostění, jeho 
správného návrhu a statického posouzení, provedení konstrukčních detailů či možného 
poškození segmentů. Komplexní pojetí práce, propojující praktické zkušenosti s rozsáhlými 
vlastními teoretickými rozbory, zajišťuje její mimořádnou použitelnost pro projektování a 
provádění budoucích mechanizovaných ražeb v ČR.        
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Stanovené cíle disertační práce - i) vytvořit komplexní studii segmentového ostění, ii) 
analyzovat prostorové chování segmentového ostění z hlediska působení podélných i příčných 
spár (spojů) v prstencích ostění - byly splněny výborně a v takovém rozsahu, že je možno 
studovat disertaci pouze metodou "per partes".    
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Metody a postupy řešení 

komentář: Komplexní studie segmentového ostění má rešeršní charakter (kap. 1 - 21, 29 - 40), 
doprovázený řadou podnětných postřehů a úvah disertanta. Analýza prostorového chování 
segmentového ostění (kap. 22 - 28) má výrazně výzkumný charakter, matematické zpracování 
problému je provedeno jak analyticky, tak i numerickým dvou- i třídimenzionálním řešením. 
V obou případech postup řešení vedl ke konkrétním, původním a v dalších aplikacích 
použitelným výsledkům.      
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Rešeršní část disertace, zpracovaná na základě kvalifikovaného výběru podkladů, 
byla zpracována se zřejmým úsilím o podání téměř všech podstatných informací a souvislostí v 
problematice návrhu, posuzování a realizaci segmentového ostění. Tato část je použitelná pro 
návrh ostění ve  všech fázích stavebního záměru ražby tunelu mechanizovaným štítem.  



Výzkumná část disertace má několik velmi přínosných částí: a) Na základě odvozených 
analytických vztahů byla sestavena aplikace pro stanovení závislosti ohybového momentu na 
natočení podélného spoje; b) Byla zpracována korelace mezi analytickým a numerickým řešením 
rotační tuhosti podélného spoje segmentového prstence, byl sledován rozvoj trhlin v průběhu 
zatěžování a stanoven maximální moment, který je spoj schopen přenést; c) na základě rozboru 
známých metod stanovení nelineární tuhosti podélného a příčného spoje segmentového ostění 
bylo porovnáno namáhání prstence ostění podle posuzovaných přístupů; d) Byl stanoven vliv 
prostorového spolupůsobení mezi prstenci ostění na jejich namáhání a hodnocení vlivu 
prostorového spolupůsobení prstenců na toto namáhání při průběžné a neprůběžné podélné 
spáře segmentového ostění. Výzkumná část disertace představuje cenný vědecký přínos 
k řešené problematice.        
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Disertace je v obou částech zpracována se zřetelem na možné praktické využití při 
návrhu a realizaci ražby tunelů mechanizovaným štítem se segmentovým ostěním různého 
statického i materiálového typu. Analytická i numerická řešení problematiky statického řešení 
segmentového ostění jsou zpracována velmi srozumitelně a didakticky, takže jsou plně 
využitelná v praxi moderního podzemního stavitelství. Dle názoru oponenta zasluhuje tato 
mimořádně kvalitní disertace širší ucelenou publikaci.     
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Disertace se vyznačuje perfektním dodržením všech formálních náležitostí, výbornou 
jazykovou úrovní a pečlivou korekturou textu.  
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Připomínky 

Nemám žádné připomínky, snad jen k rozsahu disertace, který se zcela vymyká obvyklým 
zvyklostem. Některé pasáže v rešeršní části dizertace bylo možné vynechat, snaha doktoranda o 
komplexnost zpracování problematiky trvalého segmentového ostění při mechanizované 
plnoprofilové ražbě by však v takové případě nepochybně utrpěla. 
      
      
     
      
  
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 



Předložená disertace Ing. J. Faltýnka je mimořádně zdařilá, cílevědomě zaměřená na komplexní 
zpracování problematiky segmentového ostění podzemních staveb. Disertant prokázal 
jednoznačně způsobilost ke kritické a současně tvůrčí analýze podkladových materiálů a 
schopnost vědeckého přístupu k řešení náročné problematiky statické analýzy prostorově 
dilatovaného segmentového ostění. Vědecký přínos disertanta ve výzkumné části disertace a v 
jejích devíti přílohách je nepopiratelný.         
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