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Úkolem diplomanta bylo zpracovat studii vlivu vysokého kotvení na stabilitu důlního díla v 

podmínkách OKR a tento vliv ověřit matematickým modelem. 

V úvodní části práce se proto diplomant zabýval problematikou teorií vlivu kotvení na napěťo-

deformační a stabilitní stav okolí výlomu důlních děl, problematikou konstrukcí a materiálů kotev a 

svorníků, technologií aplikace svorníkové výztuže v OKR a možnostmi využití svorníků při vyztužování 

důlních děl ve ztížených podmínkách horninového prostředí. Do této části DP zařadil i konstrukce 

kotvení s využitím pramencových dlouhých kotev (t.zv. vysoké kotvení v terminologii OKR) a jejich 

využití v podmínkách t.zv. "druhého" využití porubních chodeb. Tato rešeršní část je zpracována 

vcelku s dobrým přehledem problematiky s využitím tuzemských i zahraničních pramenů. V rámci 

této části studie mi chybí lepší a hlubší propracování teorií stabilizačního přístupu vlivu kotvení na 

stabilitu masivu a výlomu díla. 

Podstatná část DP je věnována tvorbě, zpracování a interpretacím výsledků řešení matematického 

modelu MKP, který diplomant použil k řešení zadaného problému. Zabýval se možnostmi modelování 

účinků kotvení svorníky ve spolupráci s dlouhými kotvami, ocelovou obloukovou výztuží a vlivem 

použití systému Bullflex k vyplňování nadvýlomů za výztuží. Tuto část práce lze považovat za hlavní 

přínos diplomanta k řešení zadaného úkolu, především pak tvůrčí přístup a zvládnutí práce se 

sofistikovaným programovým systémem Plaxis 8.2 2D. Musím také ocenit jeho přístup k výběru 

výpočtových charakteristik modelu, které jsou v OKR stále značně podceňovány a obecně je jim 

věnována malá pozornost. K samotnému modelu i zpracování výsledků nemám připomínek. 

Interpretace výsledků však mohla být poněkud lépe propracována s přihlédnutím k tomu, že obecně 

numerické modelování MKP svorníků je značně problematické a výsledky modelování je nutno 

posuzovat s přihlédnutím k této okolnosti. I z těchto důvodů je vhodné ke kontrole a získaným 

výsledkům MKP používat klasické statické řešení inženýrskými metodami, což diplomant již nestačil 

provést (ani nebylo vyžadováno). 

Diplomant v práci prokázal, že dovede aplikovat náročná matematická řešení na praktické úlohy 

vyztužování důlních děl, zvládl problematiku kotvení a vyztužování důlních děl a specificky problémy 

hornické geotechniky. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

…. velmi dobře…. 

V Ostravě 8. 1. 2014       Podpis vedoucího práce 


