
Bakalářská práce Petra Zmeka
Variabilita mechanických vlastností hrubozrnných zemin

Vyjádření vedoucího bakalářské práce

Student Petr Zmek se ve své bakalářské práci věnuje problematice variability mechanických vlastností 
písčitých až štěrkovitých uloženin třeboňské pánve. Téma práce vycházelo z doktorského projektu 
studenta R. Suchomela, který studoval variabilitu mechanických vlastností těchto zemin a její 
zohlednění v rámci pravděpodonostních metod s využitím pokročilého hypoplastického modelu. Jedna 
ze základních veličin vstupujících do pravděpodobnostních výpočtů je tzv. korelační délka. Její 
stanovení je možné pouze na základě veldkého množství laboratorních vzorků. R. Suchomel pro svou 
práci odebral 40 vzorků v pravidelném gridu 4x3m. Po vyhodnocení výsledků se ukázalo, že hustota 
zvolené sítě není zdalka dostatečná pro vyhodnocení korelační délky. Proto se přistoupilo k zahuštění 
sítě s velmi jemným krokem 5cm. Provedení odběrů a příslušných laboratorních experiemntů bylo 
úkolem pro bakalářskou práci P. Zmeka.

P. Zmek pro svou práci odebral celkem 100 vzorků s krokem 5 cm. Na každém vzorku prováděl měření 
ůhlu vnitřního tření v kritickém stavu, a to čtyřmi různými způsoby. Po odečtení neůspěšných testů se 
jednalo o časově náročné provedení 342 experimentů. Výsledky byly pro vyhodnocení korelační délky 
zpracovány R. Suchomelem a jsou publikovány v článku v impaktovém časopise. Úkolem P. Zmeka 
bylo statistické zpracování výsledků pro vyhodnocení vhodnosti jednotlivých metod stanovení 
kritického úhlu vnitřního tření. S využitím relativně pokročilých statistických metod P. Zmek zjisitil, že 
metoda sypání z proměnné výšky a následné měření na postupně odhrnované straně kužele je metodou 
nejvodnější, čímž zpětně potvrdil exaktně nepodložený předpoklad R. Suchomela.

P. Zmek přistoupil ke zpracování ráce s nezvykle vysokou mírou samostatnosti. Nezávisle si zvolil a 
sám zpracoval výsledky z pohledu vhodnosti jednotlivých metod zjišťování úhlu vnitřního tření. I s 
použitými statistickými metodami se student seznámil samostatně. Jím zvolené metody a dosažené 
výsledky jsou z pohledu vedoucího práce velmi zajímavé a cenné. Zápornou stránkou samostatnosti 
studenta byl fakt, že odevzdal již zpracovanou práci vedoucímu práce k nahlédnutí týden před jejím 
samotným odevzdáním, což se nutně projevilo v kvalitě (v první fázi absenci) zpracované rešerše 
současných znalostí dané tématiky.
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Nehledě na tento nedostatek, jako “zadavatel” práce musím konstatovat, že faktické výsledky jichž P. 
Zmek dosáhl jsou po odborné stránce kvalitní a pro další výzkum skupiny mechaniky zemin velmi 
cenné. Jejich zpracování si vyžádalo velké pracovní nasazení v laboratoři mechaniky zemin PřFUK a 
nezvykle vysokou positivně hodnocenou samostatnost v jejich zpracovávání (tento fakt ostře 
kontrastuje s přístupem mnoha jiných studentů). Předkládanou bakalářskou práci proto navrhuji k 
obhajobě jako kvalitní výzkumnou zprávu,a to i přes to, že faktické zpracování rešeršní části má své 
nedostatky.
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