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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Měření tuhosti v oboru velmi malých přetvoření při 

edometrické zkoušce a podrobná interpretace příchozího 

signálu 

Autor práce: Bc. Jaroslav Havlíček 

Oponent práce: Ing. Pavel Koudela 

Popis práce: 

Předkládaná diplomová práce se zabývá oblastí mechaniky zemin, která je v našich podmínkách 

stále opomíjena. Zejména, pokud jsou geotechnické konstrukce řešené numerickými modely, 

je zavedení tuhosti v oboru malých přetvoření zásadní, což popisuje i autor v první části své 

práce. Spolu s touto rešerší, autor v první části popisuje samotný jev tuhosti v oboru velmi 

malých přetvořeních, který doplnil názorným příkladem principu tohoto jevu. Dále je v první 

části popsáno zařízení, jímž bude autor zmiňovaný jev měřit a popis metod, které autor bude 

používat při vyhodnocení naměřených dat. Druhá část práce je zaměřena prakticky, a to 

zejména na provádění a vyhodnocení samotných zkoušek. Dále je uveden vývoj přípravku, který 

autor práce musel vytvořit, aby bylo možné v běžně dostupných přístrojích měřit tuhost v oboru 

velmi malých přetvořeních. Posledními částmi práce je zprogramování algoritmu pro 

automatizované vyhodnocení modulu G0 z naměřených dat a diskuze nad výsledky. 

Diplomová práce je zpracována dle zadání. Autor předvedl schopnosti i z oborů mimo 

geotechniku, a to zejména z matematiky při zavádění Fourierovy transformace do 

automatického vyhodnocení dat, dále však také v programování a konstrukci přípravku. 

Všechny nejasnosti vycházející z naměřených dat, autor důsledně popisuje a vysvětluje jejich 

eliminaci. V poslední části práce autor sestavil závislost vývoje modulu G0 pro sledovanou 

lokalitu a diskutuje výsledky své práce nad již publikovanými pracemi k tomuto tématu. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Práce je zpracována přehledně a systematicky. Pouze vývojový diagram procesu zpracování dat 

by bylo vhodné zpracovat do grafické podoby. 

Dotazy: 

1. Na str. 68 je uvedeno, že rozlišení v časové oblasti, vlivem vzorkovací frekvence 

použitého osciloskopu způsobuje chybu až 10 MPa v určení G0 metodou Visual Picking. 

Jaká vzorkovací frekvence, by byla podle vás vhodná pro spolehlivější stanovení 

smykového modulu G0? 

2. Jak citlivá je metoda křížového spektra na vzorkovací frekvenci? 

3. Na straně 75 je uvedeno, že pro porovnání G0 s dostupnou literaturou, je uvažován 

koeficient zemního tlaku v klidu dle Jákyho formulace. Komentujete to následně tak, že 

není dobře známa hodnota překonsolidačního napětí. Pokud byste použil 

předpokládané hodnoty překonsolidačního napětí z publikovaných prací, jak by 

vypadalo porovnání v tomto případě? 

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A/1. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 24.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


