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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zkoušky geomechanických vlastností brněnského jílu na 

rekonstituovaných vzorcích 

Autor práce: Filip Rozmánek 

Oponent práce: Ing. Pavel Koudela 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi brněnského jílu jak deformačními, tak pevnostními. Autor 

práce využil k získání vlastností brněnského jílu jak laboratorní zkoušky, které sám provedl, tak využil 

archivní zkoušky provedené na našem ústavu. V první části práce student důkladně popisuje 

vlastnosti rekonstituovaného jílu, jehož zkoušení je v práci prováděno. Zejména popisuje parametr, 

kterým je možno normalizovat deformační chování rekonstituovaných jílu. Druhá část práce se 

věnuje testovacímu programu na zmíněné zemině. Ve třetí části jsou výsledky laboratorních zkoušek 

zhodnoceny a diskutovány. V části věnované stlačitelnosti, autor prokazuje dobrou shodu v chování 

rekonstituovaného brněnského jílu v normalizované kompresní linii s linií uvedenou v literatuře, která 

by měla být obecně platná pro rekonstituované jíly. Pevnostní parametry jílů byly porovnány 

v kritických i residuálních parametrech s místní i zahraniční literaturou. Autor důkladně porovnává 

výsledky svých zkoušek se zkouškami Svobody (2010) a Fencla (2012). I když není ve shodě se 

zmíněnými autory, zapojuje další literární zdroje, zejména zahraniční, kde empiricky zjištěnými 

vztahy podkládá reálnost svých výsledků. Dále také uvádí, že z dokumentace vrtného jádra při 

zkouškách jílů z ul. Křenová objevil čočky písku, a na ul. Leitnerova obecně větší výskyt hrubější 

frakce v jílu, což může být důsledkem rozdílných parametrů. Zajímavostí práce je i zmínka o 

nelineárnosti obálky residuálních pevností jílů, která by však stála za další výzkum. 

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: 

1. „Při napětích větších než 1000 kPa mají ICL a SCL tendenci se sbíhat k sobě.“ Pokuste se, prosím, 

toto tvrzení v kapitole 3.3 vysvětlit. 

2. Hodnoty vnitřního kritického úhlu od Fencla (2012) jsou mírně odlišné od hodnot vámi zjištěných. 

Porovnával jste granulometrii zeminy použité Fenclem, která by mohla vysvětlit odlišné hodnoty φ*
cs 

(vnitřního kritického úhlu tření)? 

Závěr: 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou, s množstvím výsledků z laboratorních zkoušek, z nichž některé 

sám autor provedl a následně porovnal s archivními výsledky i výsledky z literatury, která podporují 

jeho tvrzení. Všechny cíle práce byly splněny. Dále kladně hodnotím návrh dalšího výzkumu v této 

oblasti, který by se věnoval stanovení vrcholového úhlu vnitřního tření brněnského jílu. Práci 

doporučuji k obhajobě s hodnocením 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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