
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 

 

 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Silové a deformační chování duktilních mikropilot 

v soudržných zeminách 

Autor práce: Bc. Andrea Stoklasová 

Oponent práce: Ing. Václav Račanský, Ph.D.  

Popis práce: 

Práce se zabývá detailní analýzou statické zatěžovací zkoušky duktilní mikropiloty. 

Duktilní piloty si v průběhu posledních dvou dekád našli cestu mezi standartní produkty 

speciálního zakládání na evropských trzích. Teoretické podklady pro jejich navrhování 

zatím však nedosahují úrovně, které známe například u pilot vrtaných.  Proto je jakýkoli 

pokus o popis a vysvětlení chování těchto pilot velmi vítán.  Nástrojem analýzy je použití 

metody přenosových funkcí známých též pod názvy „t-z a q-z křivky“. Mobilizační křivky 

(přenosové funkce) jsou sestaveny na základě dat, získaných ze standardního a 

podrobného monitoringu (optická vlákna) zatěžovací zkoušky. Zatěžovací zkouška byla 

provedena na duktilní mikropilotě délky 9 m. V první části práce jsou vysvětleny metody 

a principy, které byly použity k sestavení mobilizačních křivek. Je stručně popsán princip 

monitoringu pomocí optických vláken. Dále je popsána technologie provádění duktilních 

mikropilot a zatěžovací zkoušky. V další části práce je obecně vysvětlen postup, který 

byl aplikován na vyhodnocovaná data. Pro vyhodnocení byl použit tabulkový procesor 

Microsoft Excel a programovací jazyk Matlab s nástavbou Kernel Smoothing. V poslední 

kapitole práce jsou interpretovány získané přenosové funkce spolu s plášťovým třením 

a posunem mikropiloty. Práce je ukončena výstižným závěrem.     

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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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Zvolená metoda vyhodnocení chování pomocí přenosových funkcí je vhodná a moderní. 

Při vyhodnocení monitorovaných dat použila kandidátka metodu jádrového vyhlazování, 

která se jeví pro daný problém jako velmi vhodná. Metoda není standartním nástrojem 

v geotechnice a proto je její implementace na řešený problém velmi vítána. Monitoring 

chování piloty pomocí optických vláken, který nabízí rozlišení při měření přetvoření 

1 cm, je atraktivní metoda avšak jeho použití také není bez úskalí. Kontinuální měření 

přetvoření podél celé piloty ukazuje, je lokálně může být její chování odlišné od 

očekávání a zdánlivě i nelogické. Interpretace takového monitoringu je náročnější než 

standartní monitoring pomocí tenzometrů. Kandidátka se však se všemi problémy 

vyrovnala velmi dobře.  

Grafická úroveň práce je výborná. Všechny grafy jsou přehledně zpracovány a 

významně přispívají ke srozumitelnosti celé práce. Po jazykové stránce by bylo 

přínosem některé formulace vyjádřit precizněji. Práce s odbornou literaturou je dobrá a 

literatura je vhodně zvolená. Ku prospěchu předložené práce se kandidátka vyvarovala 

delších obecných pasáží a popisuje pouze konkrétní a relevantní skutečnosti, kterými 

se během práce zabývala.  

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Uvítal bych obsáhlejší popis geologie, ve které byla zkušební pilota provedena. Na závěr 

práce bych doporučil shrnutí otevřených otázek a o doporučení témat k další analýze. 

Takové doporučení velmi usnadňuje případné navazující práce.  

 

Otázky: 

1. Dochází u duktilních pilot k rychlejší mobilizaci odporu na patě oproti pilotám 

vrtaným? 

2. Jak vysvětlíte naměřený pokles průběhu přetvoření v úvodním 1 m piloty (Obr. 

29, resp. 31)?  

3. Jaká by byla únosnost vrtané mikropiloty v dané geologii vypočtená na základě 

tabulkových hodnot plášťového tření, při dodržení stejné geometrie (průměr, 

délka) jako u zkoušené duktilní piloty.  

Závěr: 

Zadání bylo splněno v plném rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.   

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce  ………………………………… 


