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“Variabilita mechanických vlastností hrubozrnných zemin””

Oponentský posudek
Bakalářská práce pana Petra Zmeka “Variabilita mechanických vlastností hrubozrnných zemin” byla 
vypracována na ÚHIGUG (vedoucí práce Doc. Mašín) a předložena v září 2011. Práce má 35 
číslovaných stran, a to včetně titulní strany a dvou příloh o celkem 4 stranách. Je členěna do 7 
kapitol a kromě nich obsahuje také český a anglický abstrakt, seznam obrázků a seznam tabulek.

Po formální stránce nese rukopis zjevné znaky chvatného dokončování. Obsahuje – především 
úvodní kapitoly 1 a 2 – množství stylisticky nepodařených a těžko srozumitelných formulací a 
překlepů. Např. celý první odstavec kapitoly 2 “Současný stav znalostí”, nebo na str. 9 formulace 
“Tento fakt si můžeme označit jako korelační funkci...”. Na str. 10 “Naměřené úhly oproti očekávání 
nevytvořily příliš korelovatelné celky”; celý odstavec, resp celá podkapitola 2.2 je těžko 
srozumitelná, ač by měla vysvětlit podstatu řešené problematiky – to se však nepodařilo. Na str. 11 
v popisku obr. 5 se užívá obskurní hantýrka ”druhá sada měření s napasovaným profilem in situ” 
atd. V dalších písemných pracích by se autor měl vyvarovat i dalších zbytečných formálních chyb 
jako nesprávného číslování stran v “Obsahu”, zkomolení jmen v citacích (Muira vs Miura), používání 
nesprávného tvaru “viz.” a dalších jazykových a stylistických prohřešků, jichž je v práci požehnaně. 
Nesolidním dojmem působí pozůstatky editace v textovém procesoru (?) – svislé čáry na kraji textu 
na str. 10-12.

Cíle práce byly dva, jak je uvedeno v kap. 1 na str 6: za prvé poskytnout výsledky průzkumu do 
numerického modelu (pro doktoranda, na jehož tématu se předložená práce podílí) a za druhé 
“provedení statistických analýz různých metod měření použitelných při zpracování vstupních dat 
parametru kritického úhlu vnitřního tření” (sic). Pro účely posudku dešifruji předchozí větu tak, že 
uchazeč hodlá na základě statistického vyhodnocení svých dat vybrat nejvhodnější metodu pro 
měření úhlu vnitřního tření v kritickém stavu z těch, které použil.

Kapitola 2 “Současný stav znalostí” se ve své prvé části zabývá náhodnými prvky a poli a 
korelační délkou. Pominu-li výše zmíněné stylistické problémy, je to podkapitola podařená. Na 
rozdíl od druhé části, podkapitoly 2.2, která měla zřejmě vysvětlit proč a s jakými výsledky se 
provedly vlastní experimenty. To se však v této zjevně narychlo sepsané pasáži nepodařilo a 
podstatu a výsledky výzkumu, na němž uchazeč spolupracoval, čtenář těžko odhalí. Chybí skutečná 
rešerše předchozího výzkumu provedeného doktorandem (Suchomel, 2011 – rukopis disertační 
práce byl k dispozici, řada článků doktoranda také) a diplomantkou (Englmaierová, 2010 – rukopis 
diplomové práce byl k dispozici).

Do této kapitoly měla být také zařazena rešerše laboratorního stanovení úhlu vnitřního tření v 
kritickém stavu a především přehled jak lze provádět měření úhlu přirozené sklonitosti (sypného 
úhlu). Takovými měřeními se zabývá řada prací, v předložené bakalářské práci je z nich ale 
uvedena jen jediná (Miura et al, 1997), ze které ale bohužel uchazeč nepřevzal podstatné 
informace (navrženou metodiku měření). Práci sice cituje, zkoušky ale provedl jinak, aniž by 
vysvětlil proč.

Rešerši lze stěží hodnotit pozitivně, podstatná část chybí.

Kapitola 3 “Charakteristika lokality” je poměrně podrobným popisem geologie lokality, ze které 
byly odebrány vzorky. Vzhledem k tomu, že geologické informace nejsou dány do souvislosti s 
vlastními provedenými experimenty, výsledky a statistickým zhodnocením, působí kapitola 3 v 
práci cizorodě. Jedinou potřebnou informací je první odstavec o geografickém umístění místa 
odběru. Uchazeč by měl při obhajobě vysvětlit zda a jak variabilita vlastností zkoumaných zemin 
souvisí s geologickými podmínkami lokality.

V poměrně kvalitní kapitole 4 „Metodika práce“ se kromě jiného popisují čtyři „metody“ měření 
sypného úhlu pomocí trychtýře. Jde spíše o drobné variace jediné metody, kdy se zemina sype z 
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trychtýře na rovinnou vodorovnou podložku (viz připomínky ke kapitole 2, k chybějícímu přehledu 
používaných metod). Bohužel chybí jasný popis, jak byl odřezáván nasypaný kužel, k čemu je 
taková variace metody dobrá. Vysvětlení přitom je v literatuře k dispozici, viz např in Miura et al. 
(1997) nebo Herle and Gudehus (1999) aj. Dále se v kapitole 4 správně popisují použité statistické 
postupy.

V kapitole 5 „Zpracování dat“ se dobře popisuje vyhodnocení úctyhodného počtu 342 
provedených měření. V kapitole 6 „Interpretace dat a diskuze“ se dospívá k závěru, že 
jednotlivé variace metody dávají různé výsledky, což lze očekávat. Některé závěry či hypotézy by 
však zasloužily lépe vysvětlit. Patrně hustší odběr vzorků ze stěny zemníku zastihl vrstvy, které řidší 
odběr Englmaierové (2010) nazastihl, ale proč to není jasně řečeno? Ještě nejasnější je srovnávání s 
výsledky Miury et al (1977) a tvrzení o mnohonásobně vyšší rychlosti padajících zrn (kterou Miura 
et al., 1997 neměřili). Čím je toto tvrzení podloženo? Z čeho vychází tvrzení, že dopadem docházelo 
k zaklínění zrn? Je to spekulace, nebo to bylo pozorováno? Pokud ano, je k tomu nějaká 
dokumentace?

V kapitole 7 „Závěr“ jsou nejdříve uvedeny cíle práce, přičemž jsou uvedeny tři, nikoliv dva, v 
rozporu s kapitolou 1. Nový cíl „Studium rešerše na dané téma“ (sic) je standardním úkolem každé 
závěrečné práce, přitom ale byl splněn jen zčásti, jak uvedeno výše. Splnění druhého cíle je 
vyjádřené větou „Vzorky byly zpracovány a numerický model, pro který byly určeny, byl správně 
nakalibrován“. Taková věta není závěrem a nepatří do závěrů žádné práce. Navíc kalibraci 
neprovedl uchazeč, tvrzení je i z tohoto hlediska nekorektní. Třetí cíl – provedení velkého množství 
stanovení sypného úhlu a statistické zpracování dat opravdu splněn byl, a to velmi dobře.

Shrnutí
Předložená práce i přes výše uvedené výhrady splnila požadavky na bakalářskou diplomovou práci. 
Autor demonstroval velkou trpělivost a schopnost experimentální práce, provedl neobvykle 
rozsáhlý počet – i když jednoduchých – experimentů. Především ale prokázal výbornou znalost 
statistického zpracování dat a interpretace takových výsledků. Bohužel podcenil rešerši a navíc 
patrně práci dokončoval v časové tísní, což poznamenalo především jazykovou úroveň a formální 
stránku práce. Za pozornost stojí i skutečnost, že název práce neodpovídá její náplni: ve 
skutečnosti se v práci řeší variabilita výsledků čtyř variací jedné z metod stanovení jedné z mnoha 
vlastností hrubozrnných zemin.

Závěrem však konstatuji, že cíl práce a požadavky na diplomové práce byly splněny a bakalářskou 
práci lze doporučit k obhajobě.

Témata k diskusi resp. otázky pro obhajobu
1. Jaký byl účel a jaké byly výsledky výzkumu variability mechanických vlastností zkoumané 

lokality? Jaké byly zjištěné korelační délky pro jednotlivé parametry konstitučního modelu? 
Jak byly tyto údaje využity v numerickém modelu? (Tj. stručně doplnit chybějící – 
zmatečnou - rešerši.)

2. Jak lze v laboratoři měřit úhel vnitřního tření (obecně) a jak lze provádět stanovení sypného 
úhlu? (Tj. stručně doplnit chybějící – zmatečnou - rešerši.)

3. Souvisí variabilita vlastností zkoumaných zemin s geologickými podmínkami lokality a jak?

4. Jak se měřila při zkouškách rychlost padajících zrn (str. 28)? Jak lze rychlost padajících zrn 
porovnat s výsledky Miury et al. (1997), kteří udávají rychlost zvedání trychtýře (ibid.)?

5. Z čeho vychází tvrzení, že dopadem docházelo k zaklínění zrn? Je to spekulace, nebo to bylo 
pozorováno? Pokud ano, je k tomu nějaká dokumentace?

6. Upřesnit vysvětlení, proč zaklínění zrn změní sypný úhel a jaký měla vliv nestejnozrnnost 
zeminy (str. 28).

8. září 2011 Jan Boháč
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