
Otázky přijímacího testu do navazujícího magisterského studia oboru Geotechnika 

(akademický rok 2019/2020) 

 

1. Příjmení a jméno uchazeče:   

 

2. Počet bodů:   

 

3. Příjmení a podpis opravujícího:  

 

 

1. Vertikální inklinometr ve vrtu slouží k: 

a) monitoringu pórových tlaků v horninovém 

prostředí 

b) monitoringu smykových ploch v horninovém 

prostředí 

c) monitoringu osové síly v kotvách 

2. Konvergenční měření jsou měření: 

a) deformací ve směru osy vrtu 

b) deformací kolmo na osu vrtu 

c) změny vzdálenosti mezi dvěma body 

upevněnými na povrchu monitorovaného 

objektu 

3. Piezometr primárně slouží k: 

a) monitoringu totálních napětí v zemině 

b) k monitoringu efektivních napětí v zemině 

c) monitoringu pórových tlaků v zemině  

d) monitoringu sedání zeminového prostředí 

4. Pro popis interakce piloty se základovou půdou se 

mohou použít tzv. přenosové funkce. 

K jejich určení potřebujeme znát: 

a) pracovní diagram piloty a průběh svislého 

napětí v dříku piloty 

b) deformaci paty piloty a napětí na plášti piloty 

c) deformaci na hlavě piloty a zatížení piloty 

5. Jaká bude efektivní plocha čtvercové patky 1x1 m 

při excentricitách zatížení v jednotlivých směrech  

el=0,2 m a eb=0,1 m? 

a) 4800 cm2 

b) 1000000 mm2 

c) 0,8 m2 

d) 6000 cm2 

 

 

6. Velikost deformační zóny pod plošným základem: 

a) závisí na rozměrech základu a hloubce 

založení 

b) závisí na pevnostních parametrech zeminy 

c) závisí pouze na vnějším zatížení základu 

7. Objemová hmotnost přirozeně vlhké zeminy se 

pohybuje v intervalu: 

a) 1700–2200 kgm-3 

b) 2900–3200 kgm-3 

8. Dvě Mohrovy kružnice totálního a efektivního 

stavu napjatosti 100 % saturované zeminy mají: 

a) stejný střed, jiný poloměr 

b) stejný poloměr, ale střed kružnice je posunut 

na ose normálových napětí o hodnotu 

neutrálního napětí 

c) stejný poloměr i střed 

9. Únosnost a deformace jemnozrnných plastických 

zemin: 

a) závisí na vlhkosti zeminy 

b) nezávisí na vlhkosti zeminy 

10. Jaké typy odkryvných prací můžeme využít ke 

zjištění litologického profilu a popisu horninové 

hmoty v základové půdě? 

a) Měření bez přímého zásahu do horninového 

prostředí 

b) Vrty, kopané sondy, průzkumné rýhy 

c) Metody dálkového průzkumu Země 

11. Jaká je propustnost ve štěrcích? 

a) Puklinová 

b) Krasová 

c) Průlinová 

 



12. Základní typy svahových pohybů jsou: 

a) Plazení, sesouvání, tečení, skalní řícení 

b) Pouze sesouvání a řícení 

c) Sedání základové půdy na svazích 

13. Hutněním zeminy se změní 

a) pouze pórovitost (číslo pórovitosti) 

b) pouze hustota vysušené zeminy 

c) pórovitost (číslo pórovitosti) a hustota 

vysušené zeminy 

14. Který parametr zeminy má vliv na gravitační 

odvodnění 

a) hustota 

b) křivka zrnitosti 

c) stupeň saturace 

15. Čas konsolidace jílovité zeminy je závislý na 

a) čísle pórovitosti 

b) součiniteli stlačitelnosti 

c) délce drenážní dráhy 

 

16. Jak se dělí etapy IG průzkumu pro účely podzemních staveb?  

Orientační, předběžný, podrobný, doplňkový 

 

 

17. Co tvoří zpravidla primární ostění při použití Nové rakouské tunelovací metody (jmenujte minimálně tři 

konstrukční prvky)?  

stříkaný beton spolu s ocelovými sítěmi nebo drátkobeton, svorníky, výztužné rámy 

 

 

18. Jaký typ ostění se standardně používá při ražbě tunelovacím štítem?  

Segmentové ostění 

 

19. Popište schéma elektrické rozbušky, pojmenujte její základní části (1-5). 

 

1 – přívodní vodiče 

2 – el. pilule/palník 

3 – dutinka/obal 

4 – primární slož 

5 – sekundární slož 

 

20. Co to je kyslíková bilance, jak ji dělíme? 

Poměr mezi obsahem kyslíku v trhavině a obsahem nutným k dokonalému okysličení jejich základních prvků. 

Může být: kladná, záporná, nulová. 

 


