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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Dilatance zemin jako faktor ovlivňující únosnost a silově 
deformační odezvu prvků hlubinného zakládání  

Autor práce: Tomáš Dvořák 
Vedoucí práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem závěrečné práce je především formou rešerše zhodnotit vliv dilatance a jejího 
zamezení na únosnost hlubinných základů. Práce je rozčleněna na 6 základních kapitol. V první 
kapitole je definován cíl práce, je zde nastíněna struktura práce. Ve druhé kapitole je jev 
dilatantního chování blíže analyzován a jsou zde sumarizovány různé přístupy (definice) pro 
vyčíslení úhlu dilatance. Třetí kapitola se již výhradně zabývá zamezením dilatance, tedy jevem, 
kdy v důsledku omezení objemových změn okolním prostředím dochází k nárůstu 
normálového napětí. Autor práce nejdříve analyzuje výsledky dohledaných laboratorních 
zkoušek, následně se věnuje geotechnickým konstrukcím (vliv na únosnost vrtaných pilot a 
stabilitu svahu). Ve čtvrté kapitole jsou sumarizovány možnosti zohlednění tohoto faktoru ve 
výpočtu (návrhu) vrtaných pilot. Autor zde uvádí řadu doporučení pro výpočet 𝛽 faktorů 
v metodě efektivních napětí. Dále se zabývá výpočtem změny radiálního napětí na základě 
teorie expanze válcové dutiny. V páté kapitole je prezentována vlastní analýza pomocí metody 
konečných prvků. Byla modelována tahová zatěžovací zkouška velkoprůměrové piloty. Autor 
práce byl, s využitím odpovídajícího materiálového vztahu, schopen jev zamezení dilatance na 
plášti piloty simulovat a podrobněji zhodnotit. Šestá kapitola je věnována shrnutí závěrů práce.  

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: 

V době samotného řešení práce hodnotím celkový přístup autora jako velmi dobrý. Student 
projevoval o problematiku zájem a pravidelně konzultoval. Faktorem, který však nepříznivě 
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ovlivnil řešení práce bylo podcenění časové náročnosti odborné rešerše, což se projevilo 
v nižším objemu prostudované literatury. Naopak, pozitivně hodnotím vlastní numerickou 
studii v závěru práce, která byla provedena nad rámec původních požadavků. Práci doporučuji 
k obhajobě s níže uvedeným hodnocením. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 07/06/2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


