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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Přestože, se segmentové ostění v zahranicí hojně užívá a u nás jím byly vybaveny již 
dva tunely, stále není řada problémů vyřešena. Práce v rešeršní části velmi obsáhle popisuje 
technologie včetně problematiky, a v teoretické části nabízí ucelené pohledy na řešení problémů. 
Práci lze považovat za velmi zdařilou, přínosnou a aktuální pomůcku pro navrhování seg. ostění. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: Úkoly, které si doktorad předsevzal splnil zřejmě ve větším rozsahu, než původně 
předpoládal. V obsáhlé rešeršní práce jsou zmíněny i méně obvyklé technologie. Teoretická část 
zpracovává problematiku ze širšího pohledu, více metodami a do hloubky.  
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Metody a postupy řešení 

komentář: V teoretické části se doktorand zabývá analýzou namáhání ostění se zvýšeným 
zaměřením na styky mezi segmenty. Využívá jak analytický přístup, tak numerické řešení při 
aplikaci různého softwaru. Za důležité a přínosné lze považovat, že se nespokojuje s jedním 
výpočtem, ale výsledky ověřuje a určuje rovněž citlivost na variaci vstupních údajů.    

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Sama rešeršní část je velkým přínosem, neboť zmiňuje prakticky všechny technologie 
tunelového ostění pro TBM a uvádí je přehledně se základním komentářem. Další obrovský 
přínos je v teoretické části, kde se doktorand věnuje analýze problematických oblastní návrhu 
ostění. Nespokojuje se z analýzou zpracovanou jedinou metodou, ale využívat více rozdílných 
přístupů a výsledky porovnává, čímž se stávají důvěryhodnými. Jelikož se jedná o oblasti, které 
jsou klíčové pro návrh ostění, mohou být využity v praxi pro rozhodování o typu ostění i pro jeho 
návrh.   
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Navrhování segmentového ostění se v praxi nevěnuje dostatečná pozornost. Důležitá 
rohodnutí se činí mnohdy neuváženě na základě konzultací leckdy s pochybnými zahraničními 
"znalci" a často pouze empiricky. Disertační práce přináší teoretický i praktický pohled na 
problematiku, upozorňuje na řadu úskalí při návrhu a přináší jistý nadhled na řešení, což nebývá 
u disertačních prací časté. Doporučuji disertační práci v upravené formě vydat jako publikaci - 
pomůcku pro navrhování tunelů ražených TBM.  
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální a jazyková úroveň je rovněž vysoká, použité věty dávají smysl, jsou 
srozumitelné a jasně vyjadřují myslenky autora.  
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Připomínky 

Doktorand si vybral aktuální a široké téma. Disertační práce je velmi rozsáhlá a přesahuje 
požadavky, přesto by se našla řada dalších souvisejících problémů k řešení. Bylo by na místě, 
kdyby se autor věnoval této záslužné a přínosné činnosti nadále a její výsledky v rámci své 
odborné kariéry aplikoval v praxi.  
      
      
      
      
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Předložená disertační práce je mimořádně rozsáhlá, pečlivě zpracovaná a v neposlední řadě 
vysoce aktuální. V ČR se v poslední době postavily dvě stavby technologií TBM se segmentovým 
ostěním. Obě stavby provázely jisté (odlišné) problémy s ostěním. Zmíněné obtíže jsou v 
disertační práci popsány a je vysvětleno jak jim předcházet.  
Disertační práce je značným přínosem pro zvolený obor.  
Doktorand prokázal schopnost orientovat se v problematice i tvůrčím pojetím přistupovat 
k analytické práci a interpretací výsledků. Práci doporučuji k přijetí a rovněž doporučuji 
doktorandovi udělit titul Ph.D.  
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