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Vyjádření vedoucího diplomové práce 
 

Diplomová práce studenta O. Běhala je komplexní prací zabývající se problematikou ražby tunelů ve skalních 
horninách. Záběr práce je velmi široký, od geologického a inženýrskogeologického popisu prostředí ražby 
tunelu, přes geotechnický monitoring až po numerické modelování ražby tunelu. Za největší přínos práce 
považuji následující body: 

1. Sestavení horizontálních a vertikálních geotechnických řezů okolí tunelů. Při sestavování těchto řezů 
diplomant vycházel mimo jiné z vlastních pasportů geologicko-geotechnické dokumentace čela výrubu 
tunelu Lahovská, které sestavil v rámci svého působení ve firmě PUDIS a.s. 

2. Shrnutí provedeného monitoringu a jeho výsledků na vybraném sdruženém geotechnickém profilu na 
staničení hlavní trasy 12.906 km. 

3. Sestavení numerického modelu tunelu. Tento bod tvoří hlavní náplň práce. Diplomant se úspěšně 
seznámil se software pro metodu konečných prvků Plaxis, sestavil základní model tunelu a studoval vliv 
jednotlivých vstupních parametrů na výsledky výpočtu. 

Diplomovou práci je možno hodnotit jako kvalitní geotechnickou zprávu. Část týkající se numerického 
modelování má i nezanedbatelný význam výzkumný, což dokládá i to, že posloužila pro vypracování příspěvku 
na odborný seminář “Polní Geotechnické Metody 2008”. 

Z pohledu vedoucího diplomové práce musím prohlásit, že diplomant v průběhu vypracovávání diplomové práce 
prokazoval výrazný zájem o odbornou problematiku, což dokazuje i množství vlastní práce, jež provedl. 
Problematičtější již bylo následné zpracování nabytých výsledků, což vedlo k opoždění termínu obhajoby o 
jeden až dva roky. To bylo způsobeno jednak menším zájmem o zpracování problému do podoby DP než je 
diplomantův zájem o problém samotný, a také tím, že diplomant je perfekcionistou, což jej nutilo neustále 
upravovat výpočty i text práce za účelem dalšího a dalšího odstraňování drobných nedostatků. 

I přes tyto drobné nedostatky hodnotím výslednou diplomovou práci i diplomantův přístup v průběhu práce na 
problému samotném velmi kladně a doufám, že práce bude úspěšně obhájena. 
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OPONENTNÍ POSUDEK 
diplomové práce posluchače UK PřF Ondřeje Běhala s tématem „Inženýrskogeologický popis, 

monitoring a numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská“ 
 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá vyhodnocením inženýrskogeologických poměrů a 

numerickým modelováním štoly a vlastních tunelových tubusů stavby SOKP514, což je v současné době 
budovaná část Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Vzhledem k dokončení veškerých ražeb řešeného 

podzemního díla mohla být provedena zpětná analýza (tj. porovnání výsledků numerického modelování 

s výsledky geotechnického monitoringu a následná úprava modelu vycházející z parametrické studie). 

 

Obsah diplomové práce:  

 

 Předložená diplomová práce obsahuje celkem 84 stran textu, k práci je přiloženo 8 příloh. V první 

kapitole je úvod do problematiky, druhá kapitola je věnována Silničnímu okruhu kolem Prahy a jeho části 

SOKP514, třetí kapitola je zaměřena na přírodní poměry širšího okolí stavby. Ve čtvrté kapitole je 

podrobněji probrána problematika geologického mapování tunelu Lahovská, na kterém se během ražeb 

diplomant aktivně podílel jako geolog firmy PUDIS a.s. Pátá kapitola je zaměřena na provedený IG 

průzkum stavby. Součástí provedeného průzkumu byla i ražba průzkumné štoly na celou délku 

podzemního díla, proto jsou v páté kapitole shrnuty i poznatky získané během ražby štoly včetně výsledků 

jejího geomonitoringu. Nejrozsáhlejší šestá kapitola je již soustředěna na provedené numerické 

modelování příčného řezu ve staničení 12,906 km, které bylo provedeno metodou konečných prvků 

s využitím softwaru Plaxis. V závěrečné sedmé kapitole je provedeno shrnutí výsledků práce,za kterým 

následuje seznam použité literatury. V přílohách práce je možné nalézt podrobnou IG mapu zájmového 

území, vybrané záznamy čeleb průzkumné štoly a tunelových tubusů, horizontální geologický řez v úrovni 

počvy kalot tunelu, tabulky s geotechnickými parametry horninových celků, dále také výsledky 

monitoringu řešeného příčného profilu (nivelace povrchu, konvergenční měření, extenzometrická měření). 

 

Hodnocení formální stránky práce:  

 

Formální úroveň práce je dle mého názoru velmi vysoká. Práce je velmi dobře graficky zpracována, 

obrázky a grafy jsou vhodně graficky zpracovány a dostatečně ilustrativní. Text je výstižný a 

srozumitelný, v textu je minimum překlepů a gramatických chyb, v textu je dostatek odkazů na použitou 

literaturu. Také veškeré přílohy práce jsou velmi dobře graficky zpracovány. 

 



Hodnocení obsahové stránky práce:  

 

Provedená práce je dle mého názoru zajímavá a přínosná. Autor prokázal schopnost samostatně řešit 

technický problém a výsledky své práce dostatečně kvalitně prezentovat. Popis použitého řešení je 

dostatečně srozumitelný, diskuse výsledků výpočtů je na odpovídající úrovni. Z práce je patrné, že se 

autor dostatečně orientuje  v problematice numerického modelování podzemních staveb a veškerých 

souvisejících aspektů, v čemž mu jistě výrazně pomohla role geologa během ražby podzemního díla. 

 

K práci mám následující drobnější připomínky: 

 

Str.29 – Zkoušky únosnosti kotev a kvality betonu nespadají pod IG průzkum či pod geotechnický 

monitoring. 

Str.50 – V oblasti profilu pravého dvoupruhového tunelu měla být síť více zahuštěna, některé 

trojúhelníkové prvky mají značně ostré úhly. 

Str.51 – Potřeba využití kontaktních prvků závisí především rozdílu tuhosti horninového masivu a ostění, 

výraznější rozdíl tuhosti může být problematický z numerického hlediska. Přirozeně je možné kontaktní 

prvky využít pro úpravu spolupůsobení masivu a ostění. V případě segmentových ostění za TBM je 

prostor mezi ostěním a masivem zpravidla injektován, což přináší zvýšení soudržnosti masivu a ostění. 

Str.76 – Vypočtený vliv podzemní štoly na deformace 0,5 mm a 1 mm lze hodnotit jako zanedbatelný, 

není vhodné diskutovat rozdíly v řádu desetin milimetrů. 

 

Diplomovou práci doporučuji k p řijetí a hodnotím ji výborně. 
 
 
 
 

V Praze dne 22.5.2009 
 
 
 

Doc. Ing. Matouš Hilar, MSc., Ph.D., CEng., MICE 
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