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Posudek bakalářské práce „Bobtnavé zeminy v ČR“ Michala Fencla

Předložená bakalářská práce autora Michala Fencla s názvem „Bobtnavé zeminy v 
ČR (Swelling soils in the Czech Republic)“ o celkovém rozsahu 28 stran rozebírá jak 
obecnou charakteristiku bobtnavých zemin tak i jejich konkrétní zastoupení v ČR. 

V první části práce se popisuje obecné chování bobtnavých zemin a vymezují se 
různé typy bobtnání. Autor správně podotýká, že pokud chápeme bobtnavé chování v 
rozšířeném slova smyslu, se bobtnáním označuje jakékoliv zvětšení objemu zeminy. Jako 
bobtnání se tedy označuje i zvětšení objemu při odlehčení, jak je také definováno v ČSN 
CEN ISO/TS 17892-5.  Dalším typem bobtnání je změna stupně nasycení spojená se 
zvětšením objemu zeminy nebo v nejužším slova smyslu je bobtnání vázání vody do 
krystalické mřížky jílových minerálů či osmotické bobtnání. Jedna z kapitol se věnuje 
mineralogickému složení jílových minerálů. Autor se také krátce věnuje chování 
nenasycených zemin v závislosti na změně jejich stavu spojenou se změnou objemu. 
V druhé části práce je pak plošně vymezen výskyt bobtnavých zemin na území ČR a jsou 
rozebírány jejich konkrétní příklady. Odlišuje se různý typ bobtnání, pokud je to z 
dostupné literatury zřejmé.

Student splnil v rozsahu požadovaném pro bakalářské práce na HPZ UK v Praze 
zadání bakalářské práce „shromáždit informace o bobtnavých zeminách na území České 
republiky“.

Práce splňuje po obsahové i formální stránce běžné požadavky na bakalářské 
práce. Po formální stránce je práce jasně formulovaná. Převzaté informace i obrázky jsou 
řádně citovány. Autor ve své práci zdárně extrahuje relevantní informace z odborné 
literatury česky i anglicky psané, dostupných zdrojů z Geofondu a také ústně sdělené 
zkušenosti odborníků z praxe. Jak autor sám uvádí, potýkal s nedostatkem relevantních 
informací o bobtnavých zeminách v ČR. Proto je také podstatná část práce věnovaná 
obecné charakteristice  a chování bobtnavých zemin. V textové části práce se občas 
objevují překlepy a také nejasnosti a nepřesnosti ve formulacích, některých převzatých 
informací (např. str. 4 „referenční čára“ místo retenční čára, str. 5 „vzorek s vyšším Sr má 
nižší stlačitelnost“ – správně vzorek s nižším Sr má nižší stlačitelnost; str. 5 “..při větší 
napjatosti bude zemina bobtnat“ místo při menší napjatosti bude zemina bobtnat.). 

K předložené bakalářské práci mám následující dotazy a připomínky:

−   V kapitole 4.2 (str. 17) se uvádí vztah pro výpočet bobtnacího potenciálu podle 
Seed et al. (1962). Není uvedena kvantifikace teto veličiny ve vztahu k popisu bobtnání. 
Jaké jsou hraniční hodnoty bobtnacího potenciálu S?

−U obrázků 13. a 14. převzatých z Feda, Boháč a Herle (1993) chybí popisek u 
osy y.
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−Chybí zmínka o technologickém využití bobtnavých vlastností zemin např. jako 
těžký výplach ve vrtech. Vyskytují se na našem území zdroje technologicky využitelných 
bobtnavých zemin a jaké to jsou?

−  Pokud považujeme teorii efektivních napětí platnou i pro částečně nasycené 
zeminy, lze změnu objemu spojenou se svýšením vlhkosti a tedy poklesem sání 
považovat také za odlehčení neboli snížení efektivního napětí v částečně nasycené 
zemině?

−  Jako jeden z příkladů bobtnání vlivem odlehčení se uvádí zvedání kolejnic v 
bývalém uranovém dole v Příbrami. Považujeme-li bobtnání v širším  slova smyslu, pak je 
odlehčení podzemí jakékoliv báňské dílo. Samotná NRTM je založena na monitoringu 
svíravosti (konvergenčním měření) a možné optimalizaci návrhu sekundárního ostění 
tunelu, po snížení kontaktního napětí v ostění vlivem konvergence.   

– Jestliže dochází pouze k čistě krystalickému bobtnání zeminy s obsahem jílových 
minerálů, dochází také ke změně jejího čísla pórovitosti? Pokud ano, jaké?

Předložená bakalářská práci je přínosnou a zajímavou rešeršní studií chování a 
výskytu bobtnavých zemin na území ČR. Práci doporučuji k přijetí.
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