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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů 
Jméno autora: Martin Lebeda 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra mechaniky 
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mechaniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Geometrické modely diskrétních puklinových sítí (DFN) se používají především pro hydrogeologické výpočetní 
simulace proudění vody a transportu kontaminantů v rozpukaném horninovém prostředí. Využití DFN modelů 
v oblasti mechaniky hornin však byla dosud v odborné literatuře věnovaná poměrně malá pozornost. Hlavním 
cílem zadané diplomové práce proto bylo prozkoumat, zda je možné využít DFN modely pro určení efektivních 
mechanických vlastností rozpukaného horninového masivu (HM). Po provedení rešerše odborné literatury a 
současného stavu poznání v oblasti DFN a modelování mechanického chování HM bylo studentovým úkolem 
zvolit vhodnou metodu matematického modelování. Vybraný přístup poté implementoval ve formě 
počítačového kódu v jazyce Python, verifikoval a validoval. Předmětem byla i parametrická studie, jejímž cílem 
bylo určit vliv velikosti modelované oblasti na vypočtené parametry HM. Vzhledem k tomu, že student musel 
nastudovat a integrovat poznatky z několika oblastí (geotechniky, mechaniky hornin, geometrického 
modelování, mikromechaniky a homogenizace, programování) hodnotím zadání jako mimořádně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání, tak jak bylo v průběhu řešení s ohledem na nově získané poznatky upřesňováno vedoucím práce, bylo bezezbytku 
splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Martinovu aktivitu, nasazení a samostatnost při zpracování práce hodnotím velmi vysoko. Práci se mnou pravidelně 
konzultoval a na konzultace byl vždy výborně připraven. Veškeré zadané úkoly plnil bezodkladně, velmi pečlivě a 
kreativním způsobem a často přicházel s vlastními nápady a řešeními. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Po odborné stránce práce naplňuje náročné téma, které bylo zadáno.  Jak už bylo řečeno, student musel integrovat 
poznatky z několika oblastí, které získal samostudiem odborné literatury. Práci také průběžně konzultoval nejen se mnou, 
ale i s odborným konzultantem, doc. Pruškou z Katedry geotechniky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Po formální a jazykové stránce i rozsahem předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.  Zejména 
oceňuji autorovu schopnost poznatky logicky strukturovat a prezentovat s přiměřenou mírou podrobnosti. Nutno 
podotknout, že z mé strany text vyžadoval pouze minimální korekce.  

 

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. 
Student využil doporučené zdroje a byl aktivní při získávání dalších relevantních podkladů pro řešení zadaných úkolů. U 
poznatků a vztahů převzatých z literatury je vždy citovaný zdroj. Prezentované numerické výstupy, stejně tak jako jejich 
interpretace, jsou výsledkem studentových vlastních výpočtů a úvah.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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. 
Předložená práce prokázala potenciál využití DFN modelů pro určení efektivních mechanických vlastností porušeného HM. 
Získané poznatky a vyvinutý software jsou cenným základem pro další výzkum, který v této oblasti plánujeme.     

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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