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Posudek diplomové práce Johany Lacinové

Předložená diplomová práce s názvem „Creep zeminy z výsypky dolu 5. květen“ 
diplomantky Johany Lacinové o celkovém rozsahu 52 stran a 9 příloh je rozdělena do devíti 
kapitol. Obsahově lze předloženou práci rozdělit do dvou hlavních částí.

Po úvodu a definici creepu se v první, rozsáhlejší části práce, rozebírá rešeršní studie 
dostupné místní i zahraniční literatury, týkající se problematiky sekundární stlačitelnosti 
(creepu). Teoreticky se popisuje zvláštní chování zemin během creepu, i jeho zhodnocení v 
praxi. Diplomantka řádně cituje použitou literaturu i jiné dostupné materiály.

Vlastní výsledky práce jsou prezentovány ve druhé hlavní části práce, grafické výstupy 
ve formě grafů jsou otištěny v příloze. Výsledky vlastní práce jsou zřetelně odlišeny od 
výsledků převzatých, které jsou označeny příslušnými odkazy. Práce je zakončena diskuzí 
výsledků a závěrem.

Diplomatka splnila zadání diplomové práce, kterým bylo shromáždit stávající poznatky 
o creepu zemin, jeho laboratorní stanovení při jednorozměrné kompresi v oedometru a 
ověření vlivu creepu v praxi.

Práce splňuje po obsahové i formální stránce běžné požadavky na diplomové práce 
nicméně pro finální verzi je třeba doplnit odpovědi na níže položené dotazy.

Po formální stránce je práce celkem jasně formulovaná. V rešeršní studii diplomantka 
zdárně a v přehledné formě extrahuje relevantní informace z naší i anglicky psané literatury . 
Převzaté informace i obrázky jsou řádně citovány. V textové části práce se zřídka objevují 
překlepy, gramatické chyby a nejasnosti ve formulacích, které jsou třeba ve finální verzi 
upravit.

V části diplomové práce s vlastními experimenty se rozebírají výsledky oedometrických 
zkoušek jednoosé stlačitelnosti výsypkové zeminy. Celkem byly provedeny tři oedometrické 
dlouhodobé zkoušky na neporušeném materiálu a jedna na rekonstituovaném materiálu pro 
zkoumání creepové stlačitelnosti. Dále byla provedena jedna standardní oedometrická 
zkouška jednoosé stlačitelnosti na neporušeném a jedna na rekonstituovaném materiálu pro 
zjištění čar stlačitelnosti. Pro přesné vyhodnocení zkoušek proběhla kalibrace vlastní tuhosti 
oedometrických komor a hodnoty byly odečteny od naměřených deformací vzorků. Vzorky 
byly odebrané z rekultivované výsypky bývalého dolu „5. květen“ v Předlicích u Ústí nad 
Labem poblíž místa stávající dálnice D8. Provedené zkoušky k výzkumu creepu jsou 
ojedinělé především svou délkou trvání (302 až 706 dní při konstantním aplikovaném napětí). 
Výsledky zkoušek ukázaly specifické difúzní creepové chování (které také popisuje Feda při 
zkoumání creepu na granulovaném výsypkovém jílu) u některých vzorků bylo pozorováno 
kolapsibilní chování. Případné opakování takovýchto zkoušek je téměř nemožné vzhledem 
k jejich časové náročnosti. Překvapivý je výsledek creepového chování u rekonstituovaného 
vzorku, kde byl rovněž pozorován časový kolaps i difúzní charakter creepu. Autorka uvádí, že 
při prvním zatěžovacím stupni došlo k vyschnutí vzorku, což mohlo ovlivnit jeho chování. 
Výsledky creepové stlačitelnosti autorka vyhodnotila také pomocí hyperbolické transformace. 
U vzorků se potvrdil hyperbolický průběh creepu. Provedená laboratorní studie dlouhodobého 
creepu výsypkových zemin je hodnotná, i při omezeném počtu provedených zkoušek, 
zejména pro svojí unikátní délku při zkoumání průběhu creepu.



K předložené diplomové práci mám následující dotazy a připomínky:
− Ve vlastní experimentální části chybí klasifikace (křivka zrnitosti, meze plasticity) 

zkoušené zeminy případně makroskopický popis či obrazová dokumentace zkoušených 
vzorků.

− Autorka pozorovala odlišný průběh creepu (kolaps) u vzorku 3 než u vzorků 1 a 2. Byly 
u vzorku 3 pozorovány ať již při vyřezávání či po ukončení zkoušky makroskopické 
odlišnosti od ostatních vzorků (makropóry, nehomogenity, organické příměsi)? Tato 
zkouška byla provedena s více jak ročním zpožděním po zkouškách provedených na 
vzorcích 1 a 2. Mohl případně časový faktor ovlivnit odlišné chování (časový kolaps) 
u tohoto vzorku?

− Proč byly rekonstituované vzorky zkonsolidované na různá počáteční napětí před 
vyříznutím zkušebních vzorků (str. 37.)? Rozdíl v počátečním čísle pórovitosti se 
vysvětluje rozdílnou vlhkostí při přípravě pasty. Jaká byla původní vlhkost pasty pro 
přípravu vzorků? Pohybovala se kolem 1,5x vlhkosti na mezi tekutosti – standardně 
používané pro přípravu rekonstituovaných vzorků?

− Proč u čáry stlačitelnosti rekonstituovaného vzorku není vykreslena odlehčovací větev? 
− Creep byl zkoumán při různých zatěžovacích stupních. Jaký je vliv napětí na creepové 

chování?
− Na str. 41 se uvádí, že vliv creepu na průběh čáry stlačitelnosti nemohl být zhodnocen, 

protože zkoušky nepokračovaly dostatečně dlouho. Toto tvrzení ovšem neodpovídá 
průběhu naměřených čar stlačitelnosti provedených po creepové zkoušce, který je patrný 
především v detailu (příloha 2b). Jaký je vliv creepu na následné přitěžovaní stupně?

− V diskuzi str. 48, 2. odstavec se nepřesně používá termín „rekonsolidovaný vzorek“ 
místo termínu „rekonstituovaný vzorek“ (pojem rekonsolidace se dříve v práci používá 
pro opětovné přitížení neporušených vzorků na geostatické napětí).

− V závěru se uvádí vysoký procentuelní podíl creepu, průměrně 57% z celkové 
stlačitelnosti po 10 měsících u jednotlivých zatěžovacích stupňů u neporušených vzorků. 
Proč je tak vysoký podíl creepu na celkové stlačitelnosti neporušených vzorků?

Předloženou diplomovou práci po doplnění požadovaných informací a jazykové 
korektuře pro finální výtisk doporučuji k přijetí .
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