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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Zkoušky geomechanických vlastností brněnského jílu na 
rekonstituovaných vzorcích  

Autor práce: Filip Rozmánek  
Vedoucí práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.  

Popis práce: 

Předmětem práce je provedení laboratorních zkoušek pro stanovení smykové pevnosti a 
stlačitelnosti na rekonstituovaných vzorcích brněnského neogenního jílu z lokality ulice 
Křenová.  
Práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol a tří příloh. V úvodní kapitole autor práce definuje 
důvody pro řešení práce a její cíle. Následuje kapitola, ve které je ozřejměno chování 
rekonstituovaného materiálu. Dále jsou zde zmíněny kvalitativní rozdíly v chování 
neporušených a rekonstituovaných vzorků. Autor zde správně definuje parametry, které lze ze 
zkoušek na rekonstituovaných vzorcích získat.   V navazující kapitole autor prezentuje testovací 
program a metodiku vyhodnocení zkoušek. Byly provedeny tři typy zkoušek: zkoušky jednoosé 
stlačitelnosti, triaxiální CU zkoušky a kruhové smykové zkoušky. V následující kapitole jsou 
prezentovány samotné výsledky zkoušek. Získané hodnoty parametrů stlačitelnosti, kritické a 
residuální smykové pevnosti jsou zde podrobně analyzovány a  srovnány s výsledky z literatury.   
Závěrečná kapitola práce je věnována shrnutí nejdůležitějších poznatků získaných v průběhu 
jejího řešení.   

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Bakalářskou práci hodnotím pozitivně. Autor práce přistoupil k jejímu vypracování se značným 
časovým předstihem. Kladně hodnotím systematickou práci s poskytnutou literaturou a snahu 
autora poukázat na důležitost parametrů, které lze na rekonstituovaných vzorcích získat. 
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Především v případě kritické a residuální smykové pevnosti jde o efektivní (a levnější) 
alternativu ke zkouškám na neporušených vzorcích. Velice zajímavé je také alternativní 
vyhodnocení zkoušek stlačitelnosti pomocí indexu pórovitosti. Hodnotné je experimentální 
potvrzení nelineární závislosti mezi residuální smykovou pevností a normálovým napětím. Zde 
ale bude potřebné provést další sérii zkoušek. Pozitivně hodnotím autorův kritický přístup 
k získaným výsledkům a snahu  o jejich verifikaci srovnáním s daty jiných autorů. Navzdory 
komplikované situaci v první polovině tohoto roku se podařilo zkušební plán ještě rozšířit o 
kruhové smykové zkoušky. Dalším prvkem navíc oproti původnímu plánu bylo srovnání 
výsledků zkoušek stlačitelnosti s výsledky z jiných lokalit v rámci města Brna provedených naší 
laboratoří. V rámci dalších aktivit by bylo zajímavé na rekonstituovaných vzorcích simulovat 
překonsolidaci a následně provést CU triaxiální zkoušky. 
Práci doporučuji k obhajobě s níže uvedeným hodnocením:  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 15.06.2020 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


