
Oponentský posudek bakalářské práce pana Jakuba Grosmana: Inženýrskogeologické 
zhodnocení realizace liniových staveb pod dnem Vltavy v Praze 

Zadané téma je zpracováno na 48 stranách textu, na dalších 10 stranách jsou jednotlivé 
přílohy. 

Autor bakalářské práce pojal danou problematiku široce. V textu popisuje historii staveb, 
které podchází Vltavu a posléze se zaměřuje na 3 nejdůležitější. Podchod pod Vltavou trasou 
metra C, tunelem Blanka a kolektorem Hlávkův most. V práci jsou poměrně obsáhle popsány 
geologické poměry v údolí Vltavy mezi Braníkem a Trójou. 
K popisu hydrogeologických průměrů {podkapitola 2.5) mám jisté připomínky. 

1. Obzor nazvaný podzemní voda poříční, komunikuje s hladinou podzemní vody 
v řečišti, ale není přímo závislý na vlhkosti období, jak je uvedeno. Bylo by bývalo 
vhodné se zmínit, že při vyšších vodních stavech je celá údolní niva, včetně tohoto 
obzoru zaplavována. 

2. Obzor je pojmenován jako terasovité spodní vody. To je nesprávný termín, správnější 
termín je podzemní voda vyšších teras. Tato podzemní voda má nižší vydatnost než 
voda v údolní terase, avšak ne mnohem menší, jak je uvedeno, a nemusí být na bázi 
terasy, ikdyž je pravda, že skalní podklad tvoří izolátor horizontu. 

3. Horizont - Puklinová voda, nevyplňuje pukliny a porušené zóny, ale proudí jimi. 
Propustnost těchto puklin, je převážně závislá, na jejich výplni. 

Mimo tyto 3 uvedené obzory, bylo možné ještě zmínit horizont vyskytující se na území Prahy 
v kvartérních sedimentech, mimo terasové štěrky a v rozvlněném a zvětralém povrchu 
skalního podkladu. 

Stěžejní kapitola 4 IG Zhodnocení vybraných staveb, je zpracována velmi dobře a obsáhle. 
Drobnou poznámku mám pouze k popisu Nové rakouské metody, která se opírá zejména o 
prakticky 24 hodinový monitoring ražby za přítomnosti geologa. 
Ručně kreslené obrázky v přílohové části práci spíš uškodily, spíš, než by jí pomohly. 

Přes některé uvedené připomínky, považuji zadanou práci za kvalitě zpracovanou a 
doporučuji jí k obhajobě. 
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