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Úvod 

 

Součásti studia na oboru geotechnika jsou praktická cvičení, která studenti vykonávají 

v laboratořích. Studenti v dvou až tříčlenných kroužcích pracují pod odborným dohledem a 

prakticky vykonávají základní laboratorní zkoušky k zjišťování konstrukčních parametrů 

geotechnických materiálů a stavebních hmot. Studenti zde rovněž pracují individuálně, pokud 

téma bakalářské a diplomové práce vyžaduje stanovení hodnot konstrukčních parametrů. 

Cílem předložených podkladů je dát studentům základní pokyny k práci v laboratoři, dříve 

než zde zahájí vykonávání obligatorních nebo fakultativních aktivit, které souvisejí s jejich 

studiem. 

 

 



Organizační opatření pro práci v laboratoři 

 

Před zahájením vykonávání praktických aktivit v laboratoři každý student musí být seznámen 

a proškolen pro práci v laboratoři. 

Školení musí zahrnovat následující okruhy: 

 

pracovní řád laboratoře 

vybavení a dispozice laboratoře 

bezpečnostní předpisy 

seznámení s činností přístrojů a zařízení, na kterých bude pracovat 

ochrannými pomůckami 

 

Absolvování proškolení pro práci v laboratoři student stvrzuje podpisem protokolu o 

vykonání proškolení. 

 



Teoretická příprava experimentu 

 

Zahájení každého experimentu je podmíněnu předchozí teoretickou přípravou, kterou student 

připraví před zahájením vykonávání praktických aktivit v laboratoři. Zda tak student učinil a 

teoretická příprava je dostatečná rozhoduje odborný pracovník laboratoře, pověřený 

odborným dohledem nad vykonávanou prací. Pokud není student dostatečně teoreticky 

připraven, pak odborný pracovník laboratoře, pověřený odborným dohledem má povinnost 

studentovi zabránit ve vykonávání laboratorních experimentů. Důsledky související 

s nevykonáním obligatorních povinností plně nese nepřipravený student. 

 

     

Teoretická analýza experimentu 

 

   

 

Schéma experimentu stanovení únosnosti tmeleného svorníku 



Praktická příprava experimentu 

 

Praktická příprava je komplexním procesem, který má několik etap. První etapa je příprava, 

kdy student připraví vzorky materiálů a hmot, které budou předmětem zkoumání. Druhou 

etapou je příprava testovacích zařízení, na kterých budou prováděny experimenty a měřících 

přístrojů, které budou registrovat průběh hodnot sledovaných parametrů. Třetí etapou bude 

provedení prvního měření. Během všech tří uvedených etap student pracuje pod dohledem 

odborného pracovníka laboratoře. 

    

            

Etapy přípravy zkušebních vzorků tmeleného svorníku 

 

   

Celkový pohled na trhací lis se zkoušeným vzorkem tmeleného svorníku a detail záběru 

měřícího přístroje k sledování průběhu posunu svorníkové tyče 



Měření 

 

Po úspěšném ukončení praktické příprava experimentu student může pokračovat v provádění 

dalších experimentů na připraveném testovacím zařízení a měřících přístrojích. 

 

   

Poslední úprava na testovaném vzorku před instalací do trhacího lisu 

  

Probíhající experiment 



Zpracování výsledků měření 

 

Zpracování naměřených hodnot sledovaných parametrů probíhá již mimo laboratoř. 

Zpracované výsledky předkládá ke kontrole, zda odpovídají očekávaným hodnotám, 

potvrzujícím správnost vykonání praktických experimentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf závisdlosti tahové únosnosti tmeleného tmeleného svorníku na délce ukiotvení 

Síla [kN] Posun [mm] čidlo čas [min.] 

9,32 0,011 1 0,13 

9,32 0,016 1 0,35 

9,32 0,011 1 0,55 

9,31 0,016 1 0,77 

9,41 0,016 1 0,97 

9,37 0,011 1 1,19 

9,34 0,011 1 1,41 

9,34 0,011 1 1,61 

9,36 0,011 1 1,83 

9,34 0,006 1 2,05 

9,39 0,011 1 2,25 

9,47 0,016 1 2,47 

9,51 0,006 1 2,68 

9,56 0,006 1 2,90 

9,59 0,011 1 3,11 

9,67 0,011 1 3,32 

9,77 0,011 1 3,54 

9,83 0,011 1 3,75 



Vyhodnocení experimentu 

 

Na závěr, po ukončení všech předchozích teoretických a praktických činností student zpracuje 

a odevzdá písemný protokol o vykonaných činnostech. Součástí protokolu budou rovněž 

přílohy dokumentující testující zařízení a měřících přístroje, na kterých byly experimenty 

provedeny, záznamy měřených hodnot, popřípadě další významné doplňující informace, které 

by měly být zmíněny. 

 

     

Ukázka charakteru porušení při překročení tahové únosnosti tmeleného svorníku 

 

 

Deformační charakteristika: ocelový svorník – malta s příměsí popílku 



Závěr 

 

Cílem práce v odborných laboratořích je kromě praktického zvládnutí základních metod 

stanovení konstrukčních parametrů hmot a materiálů, také všeobecné procvičení a 

zdokonalení praktických schopností a návyků studenta, které jsou nezbytné pro úspěšné 

zvládnutí samostatné výzkumné a komerční laboratorní práce. 

 

 

 


