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Posudek vedoucího diplomové práce

Určení rychlosti smykové vltty na vzorcích zemin v triaxiólním přístroji

Matěje Petružálka

Předložená diplomová práce Llrčení rychlosti sntykové vlny na vzorcich zemin, v triaxiálnínl

přistroji se zabývámetodou prozaÍovÍni vzorků zemin příčnou elastickou vlnou.

Práce má 54 stran a 8 stran příloh. V úvodu je vyýčen cíl práce - ana|ýza doposud

používaných postupů měření rychlosti příčných vln pomocí bender elements a náwh vlastní

metodiky tohoto měření' Podrobný přehled současného stavu metodiky podává druhá kapitola. Ve

třetí kapitole jsou cbarakterizovany bender elements jako zdroj příčné vlny a je provedena

interferometrická ana|ýzajejich chovarrí. Kapitola o šíření vln ve vzorku konečných rozměrů řeší

otázku vzniku druhotných vln ve vzorku a v triaxiální komoře a zabývá se jejich vlivern na měření.

Pátá kapitola je souhrruým pojednaním o provedených experimentech, a to na vzorcích

v plexiskloých válcích a r, triaxiálním přístroji. Šestá kapito|ase zabývázpracováním a interpretací

ýsledků. Kapitola Výsledky a jejich diskuse shmuje ýsledky měření a diskutuje návrh metodiky

měření pomocí bender elements' Závěr stručně rekapituluje dosažené ýsledky. Podařilo se

vysvětlit nejednoznačnost dosavadních ýsledků měření pomocí bender elements a byly navrženy

kroky, které vedou k reálné použitelnosti měření pomocí bender elements pomocí metodiky měření

a 4racování v časové oblasti. Je poukázano na silně omezenou použitelnost metodiky měření ve

frekvenční oblasti.

Hodnocená diplomová práce vznlkLa zpodnětu Ing. Boháče na zák|adě požadavku

laboratoře mechaniky zemin na realizaci metodiky určoválrí smykového modulu zemin v triaxiálním

přístroji na vzorcích zemitr. V rámci příprary práce diplomant navštíúl pracoviště City University

of London, kde se seznánril se Žaklady měření pomocí bender elements' Toto měření je v České

republice novou zá|ežitosli, a proto se diplomant musel r,,ypořádat s celou řadou problémů' které

zaváděni noých postupů doprovázi. Diplomová práce proto vznlka|a prakticky tři roky.



Diplomant při přípravě práce projeúl schopnost seznámit se s celou řadou noých tecbnik a

postupů, které musel zvládnout až do fiue jejich praktického využiti. Vedle toho r,yfuořil i soubor

počítačoých programů pro ZpracovÍni dat v prostředí MATLABu. oceňuji zejména schopnost

samostatné práce a jeho mimořádnou iniciatiw' která byla zapotÍebi při řešení řady problémů, které

se v průběhu řešení objeúly. Veškerá měření azpracování prováděl diplomant samostatně.

Diplomová práce přímo souúsí se dvěma grantoými projekty (GACR řešitele ing. Boháče

a GAUK řešitelky Mgr. Gaždové, kde je diplomant současně spoluřešitelem). Výsledky dosažené

v diplomové práci jsou z hlediska geotechniky ýznamné a očekávám, že budou publikovany.

V práci se ovšem lyslqrtují i určité nepřesnosti a formální nedostatky, které vznikly

v souúslosti s určiým nedostatkem času v konečné fáei sepisováni práce' Slabší je úroveň

anglického abstraktu. Ye vztazich 4.5 a 4.9 je třeba opravit chyby. věta,,Závislost mezi časem

průchodu druhotných vln a vzdá]eností mezi volnými konci BE lineámí není.. (str. 40) potřebu.1e

omezit platnost ve vztahu k čelným vlnárn (viz vztahy 4,LLa, 4 llb a 4.|3), Několik drobných

náwhů na formální úpravu jsem ror,něž vyznačí| přímo v textu.

Týo drobné připomínky však vzhledem k rozsahu, věcnému obsahu a náročnosti práce

nesnižují celkově kladné hodnocení diplomové práce. Předložená práce splňuje požadavky kladené

na diplomové práce' doporučujijejí přUetí a nawhuji klasifikovat prácijako ýbomou.
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