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Diplomová práce o rozsahu 92 stran je členěna do 7 kapitol, je doplněna 9 přílohami 

s projektovou dokumentací a grafickými výstupy z numerického modelu.  

V úvodní a následné druhé kapitole práce autorka uvádí význam tunelu Milochov pro rozvoj 

a modernizaci úseku železniční trati Púchov - Povážská Bystrica a cíle své práce. Detailnější 

charakteristikou samotného tunelu Milochov se autorka zabývá v kapitole třetí. Čtvrtá 

kapitola práce je věnována popisu západního portálu tunelu Milochov a hloubené části tunelu, 

která je předmětem samotné diplomové práce, autorka uvádí geologickou a hydrogeologickou 

charakteristiku předmětné lokality, charakter portálové stavební jámy, včetně jejich 

stabilizačních prvků, podrobně je popsána konstrukce hloubené části tunelu Milochov.  

Na tyto úvodní rešeršní části práce navazuje kapitola pátá zaměřená na popis tvorby 

prostorového numerického modelu v softwaru MIDAS GTS NX (metoda konečných prvků), 

který autorka práce použila pro analýzu chování hloubené části tunelu a jeho portálové části. 

Numerický výpočet je členěn celkem do devíti výpočetních fází, odpovídajících výstavbovým 

etapám hloubené části tunelu. Diplomantka podrobně uvádí přístupy k tvorbě modelu 

především z hlediska implementace výsledků inženýrsko-geologického a hydrogeologického 

průzkumu, zohlednění stabilizačních prvků portálové jámy (stříkaný beton, sítě, zemní hřebíky, 

lanové kotvy, kotevní desky a kotevní žebra, sklolaminátové kotvy, gabionové matrace) i 

z hlediska modelování konstrukce hloubené části tunelu (základová deska, mikropiloty, ostění 

tunelu, zpětný zásyp). V této kapitole autorka prokázala výbornou orientaci v řešené 

problematice jak po stránce stavebně-technické, tak i po stránce modelářské, kdy bylo nutno 

vyřešit mnoho problémů spojených s transformací reálné situace do vypovídajícího 

modelového řešení.  

 Výsledky modelování a jejich analýza je uvedena v kapitole šesté. Diplomantka uvádí 

vyhodnocení napětí ve stabilizačních prvcích zářezu, napětí a vnitřní síly v základové desce a v 

ostění hloubené části tunelu. Rovněž jsou vyhodnoceny deformace v zájmové příportálové 

oblasti zářezu a zpětném zásypu tunelu a odpovídající stabilitní stav portálové části.  

Závěrečná kapitola pak shrnuje poznatky a zkušenosti získané při zpracovávání práce 

v oblasti tvorby 3D numerického modelu a diplomantka provádí kritický rozbor a posouzení 

únosnosti jak konstrukčních stabilizačních prvků zářezu, tak i základové desky tunelu, 

mikropilot pod deskou a ostění tunelu. Autorka práce správně v závěru poukazuje na fakt, že 

model je vždy zjednodušením reálné situace a jeho výsledky je třeba ověřit geotechnickým 

monitoringem.     

 



Připomínky k práci a náměty do diskuze: 

 

 Str. 77 – drobná nepřesnost při definování principu metody stanovení stupně stability 

metodou SRM  (Strength Reduction Method) – nejedná se o redukci soudržnosti a úhlu 

vnitřního tření, ale soudržnosti a tangenty úhlu vnitřního tření. 

 Str. 78, 79 – autorka práce uvádí stupeň stability svahu portálu F=3.75, v závěru práce 

na str. 83 však uvádí hodnotu stupně stability 3.59 – tento nesoulad v uvedených 

výsledcích však nemění stabilitní klasifikaci stabilitního svahu zářezu. Čím si autorka 

práce vysvětluje takto vysoký stupeň stability svahu portálu i při vysokém sklonu 

svahu?  

 Jaké jsou hlavní zásady při realizaci zpětného zásypu hloubeného tunelu? 

 Jaké metody monitoringu by diplomantka navrhla pro kontrolní sledování předmětné 

lokality, včetně samotného tunelu? 

 

 

 

Předložená práce má výbornou úroveň a po stránce formální i odborné splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci. Autorka prokázala schopnost řešit komplikovanou problematiku 

s využitím specializovaných softwarových nástrojů a prokázala schopnost odborného úsudku 

při kritické analýze získaných výsledků.  Zájem autorky o řešenou problematiku dokumentuje 

i absolvování odborné stáže na lokalitě, aktivní a odpovědný přístup při zpracovávání práce 

byl příkladný.  

 

Celkové hodnocení práce: výborně  

 

 

 

  

V Ostravě dne 2.1.2019                                                     doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 

 

 

 

 

 


