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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže 

Autor práce:  Bc. Simona Čechová  
Vedoucí práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.  

Popis práce: 

Náplní předkládané diplomové práce je podrobné vyhodnocení dostupných zatěžovacích zkoušek 
sloupů tryskové injektáže a inverzní výpočty změřených mezních zatěžovacích křivek s využitím 

metody přenosových funkcí.   
Práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. V úvodní kapitole jsou definovány cíle práce. Ve druhé 
kapitole je stručně představena technologie a mechanické vlastnosti materiálu tryskové injektáže. 

Třetí kapitola je zaměřena na ozřejmění použitých metod a postupů. Nejdříve je popsáno stanovení 
únosnosti pláště a paty piloty analytickým výpočtem. Následuje popis metody Chin (1970), která 
umožňuje stanovení únosnosti svisle zatížené piloty pomocí transformace měřené mezní zatěžovací 

křivky ze zobrazení síla – posun do zobrazení posun/síla – posun. Ve třetí části kapitoly je stručně 
představena metoda přenosových funkcí. Jsou zde definovány parametry řídící tvar přenosové 
funkce, které jsou následné dohledávány pomocí inverzních analýz. Pro stanovení mezního 

plášťového tření využívá autorka tzv. β metodu, ve které je mezní plášťové tření definováno jako 
β násobek efektivního geostatického napětí. Těžiště práce tvoří čtvrtá kapitola, ve které je 
prezentováno vyhodnocení a inverzní analýzy zatěžovacích zkoušek. Autorka práce analyzovala 5 

zatěžovacích zkoušek v lokalitách Brno, Bratislava, Vídeň. Ve čtyřech z pěti pilířů TI byl dominantním 
geotechnickým typem štěrk písčitý středně ulehlý až ulehlý, v jedné zkoušce pak hlína sprašová tuhé 
až pevné konzistence. V závěru kapitoly pak autorka uvádí přehledné shrnutí získaných parametrů 

přenosových funkcí a porovnání predikovaných a měřených mezních zatěžovacích křivek. Pátá 
kapitola je věnována shrnutí nedůležitějších 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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Závěrečnou práci hodnotím kladně. Navzdory komplikované situaci se autorka snažila pracovat 
průběžně a pravidelně konzultovat. Přístup autorky se projevil především při časově náročných 

inverzních analýzách v průběhu, kterých se autorka snažila o dosažení co možná nejlepší shody 
predikce – měření při současném zachování reálnosti hodnot všech vstupních veličin. Určité rezervy 
shledávám v práci s odbornou literaturou především v oblasti metody přenosových funkcí, kterou by 

bylo vhodné v práci představit podrobněji. V textu práce lze nalézt některé formální nedostatky. 
Z technického hlediska jsou získané parametry přenosových funkcí konzistentní, a to navzdory faktu, 
že zkoušky probíhali ve třech různých lokalitách. V nesoudržných zeminách jsou, v porovnání se 

standardním analytickým výpočtem, dosahovány výrazně vyšší hodnoty mezních plášťového tření. 
Mezní plášťové tření v těchto typech zemin je totiž významně ovlivněno tzv. zamezením dilatance 
(„constrained dilatancy“). Zemní prostředí v okolí piloty zamezuje objemovým změnám zeminy ve 

smykové zóně na plášti piloty, co vede k nárůstu působícího radiálního napětí, a tudíž k nárůstu 
mezního plášťového tření. Na druhou stranu je mezní plášťové tření dosahováno při výrazně vyšších 
posunutích.   

Práci doporučuji k obhajobě s níže uvedeným hodnocením.       

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  26. ledna 2021  Podpis vedoucího práce………………………………… 


