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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Měření tuhosti v oboru velmi malých přetvoření při 
edometrické zkoušce a podrobná interpretace příchozího 
signálu    

Autor práce: Bc. Jaroslav Havlíček 
Vedoucí práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce je rozčleněna do 7 základních kapitol. V úvodní kapitole jsou definovány cíle a 
motivace pro řešení diplomové práce.  

Ve druhé kapitole je stručně popsáno chování zemin v oboru malých až velmi malých 
přetvoření. Na jednoduchém fyzikálním modelu je definována postupná redukce smykové 
tuhosti. Taktéž je zde popsáno využití piezokeramických snímačů (bender elementů) pro určení 
rychlosti příčného vlnění vzorkem.     

Třetí kapitola je zaměřena na popis dostupných způsobů analýzy signálu emitovaného 
bender elementem.  Podrobněji popsány a v práci dál využívány jsou dvě metody: metoda 
„visual picking“ a analýza signálu pomocí rychlé Fourierovy transformace a křížového spektra. 
Autor zde také představuje svoji nadstavbu druhé zmiňované metody. Tato nadstavba spočívá 
v automatizaci postupu pro nalezení frekvenčního rozsahu, na kterém je sklon závislosti fázový 
posun – frekvence konstantní.  

Ve čtvrté kapitole autor představuje navržený přípravek pro měření smykového modulu 
v oboru velmi malých přetvoření (G0) za podmínek jednoosé stlačitelnosti. Přípravek lze využít 
jak v mechanickém edometru, tak v automatizovaném zatěžovacím rámu primárně určeném 
pro provádění triaxiálních zkoušek. 

Pátá kapitola je věnována popisu provedených laboratorních zkoušek a způsobu 
přípravy vzorků. Je zde také popsána posloupnost kroků měření G0 v každém zatěžovacím 
kroku.  

Vyhodnocení a interpretace všech měření je provedeno v kap. 6. Před samotným 
vyhodnocením se autor vypořádává s problematikou vzdálenosti pro určení rychlosti šíření 
signálu, s korekcí stlačení vzorku a s korekcí vlivem použitého LP filtru. Následuje vyhodnocení 
závislosti G0 – v pro jednotlivé typy vzorků a jejich porovnání jak mezi sebou, tak s hodnotami 
dostupnými v domácí a zahraniční literatuře. Naměřené hodnoty jsou dále aproximovány 
matematickým vztahem, který (po dalších verifikacích) umožní prvotní odhad G0. 

Poslední kapitola je věnována souhrnu nejdůležitějších závěrů práce. Následuje seznam 
použitých zdrojů, obrázků a tabulek. 
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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 rámci předkládané diplomové práce bylo dosaženo následující: 
 Navržení a odzkoušení přípravku pro měření G0 pomocí piezokeramických snímačů za 

podmínek jednoosé stlačitelnosti.  
 Stanovení rychlosti šíření signálu vzorkem pomocí rychlé Fourierovy transformace a 

křížového spektra s cílem eliminovat určitou míru subjektivity při stanovení doby 
průchodu signálu vizuálním odečtem (metoda Visual Picking). Obě metody byly 
algoritmizovány v programovacím prostředí Python, což umožnilo jejich opakované 
porovnávání.     

 Provedení série 6 zkoušek 1D komprese – 2 x rekonstituovaný vzorek, 2 x vzorek 
z jádrových vývrtů, 2 x neporušený vzorek. Autor došel k závěru, že pokud je 
rekonstituovaný vzorek zatížen na předpokládanou hodnotu překonsolidačního napětí 
a následně odtížen na úroveň referenčního napětí (100 kPa), je získaná hodnota G0 
porovnatelná s hodnotou z neporušených vzorků.  

 Definování aproximačního vztahu pro odhad G0 při znalosti referenčního čísla 
pórovitosti, aktuálního svislého napětí a maximálního svislého napětí. 

Diplomovou práci hodnotím kladně. Autor práce přistupoval ke všem úkolům precizně a 
systematicky, získané dílčí závěry se snažil vždy kriticky zhodnotit a porovnat s daty z literatury. 
Vážím si autorovy motivace při řešení diplomové práce a zapojení se do aktivit postupně 
budované laboratoře nad rámec svých povinností. Výsledky dosažené v rámci diplomové práce 
představují další krok v rozvoji schopností našeho pracoviště měřit reálné hodnoty 
deformačních charakteristik geomateriálů. Práci doporučuji k obhajobě s níže uvedeným 
hodnocením.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 24/01/2022 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


