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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Tuhost zemin v oboru malých přetvoření a způsoby jejího 
měření 

Autor práce: Jaroslav Havlíček 
Oponent práce: doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. 

Popis práce: 

Náplní bakalářské práce (dále BcP) je problematika tuhosti zemin. V první části BcP (kap. 2 a 3) je 
prostor věnován teoretickému popisu chování zemin a jejich testování v oboru velmi malých až 
malých přetvoření. Jsou popsány a rozebrány současné poznatky z této oblasti. V druhé části práci 
jsou prezentovány poznatky a výsledky z vlastního laboratorního testování písku z lokality Plavecký 
Štvrtok. Autor BcP se z oblasti tuhosti zeminy při velmi malých až malých přetvoření zaměřil na 
stanovení počátečního smykového modulu G0 pro zvolenou zeminu pomocí tzv. Bedner prvků. 
Protože stanovení tohoto parametru není jednoduché, ale je potřeba správně zvolit si nastavení 
zkoušky, tak se zaměřil na zkoumání vlivu dílčí faktorů (např. Opakované vyslání vlny, nastavení 
frekvenčního filtru atd.) majících vliv na stanovení parametru G0. Dílčí experimenty jsou popsány, 
vyhodnoceny a zhodnoceny. Experimentální část práce je shrnuta v kap. 4. V poslední, páté 
kapitole, jsou shrnuty nejdůležitější poznatky z testování.  
Celkový rozsah práce je 79 stran včetně obrázků, grafů, tabulek a seznamu literatury, obrázků a 
tabulek. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práci jsem, až na jeden bod, ohodnotil jakou výbornou. Práce obsahuje velmi hodnotnou rešerši 
spolu s kvalitně zpracovanou experimentální částí. Jde o nestandardní zkoušky, které se běžné 
neprovádí. Metody zpracování jsou adekvátní zvolenému tématu. Literatura je k danému tématu a 
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autor dodržuje citační pravidla, resp. jsem neshledal, že by tak nečinil. Po formální, jazykové a 
grafické stránce je práce zpracována výborné úrovni. Vytyčené cíle práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám jen drobné resp. doplňující dotazy.  
1. Co terminologicky znamená, že zemina je zatěžována symetricky a nepravidelně? 
2. Na str. 64, odst. 1 se uvádí, že měnil komorový tlak, ale číslo pórovitosti se neměnilo. 

Pokud však docházelo pro jednotlivé komorové tlaky ke konsolidaci vzorku tak musí dojít ke 
změně čísla pórovitosti. Je tomu tak nebo má úvaha není správná?  

3. Na str. 67, odst. 1 se autor práce odkazuje na data Panušky, který stanovoval změnu čísla 
pórovitosti pro různé komorové tlaky. Autor pak tyto data srovnává se svými výsledky. Toto 
srovnání však není zcela vhodné dle mého názoru. Z tab. 4-12 je vidět, že když se změnilo 
e = 0,596 na e = 0,593, tak se významně změnila i hodnota G0. Prosím o krátký komentář, 
proč autor práce usoudil, že toto srovnání je možné?   

 

Závěr: 
Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou, i přes velmi 
drobné nepřesnosti, po odborné i formální stránce zpracovány na vysoké úrovni. Navíc se autor 
BcP spolu se svým vedoucím zasloužili o to, že laboratorní testování na Ústavu geotechniky se zase 
posunulo o významný krok dopředu.  
 
Závěrem konstatuji, že autor bakalářské práce splnil vytyčené cíle práce a proto doporučuji práci k 
obhajobě s hodnocením 
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