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  Autorka práce čerpala z celé řady zdrojů a to jak z odborných publikací, tak zejména 
z příslušných norem (ČSN) a legislativy (zákony, vyhlášky apod.)  Autorka prokázala, že se v dané 
problematice dobře orientuje, což prokázala ucelenou rešerší použití druhotných materiálů 
(recyklátů), kterou vhodně doplnila konkrétním případem nevhodného použití druhotných materiálů 
na mediálně velmi známém případů dálničního úseku D47 Bělotín – Ostrava, z něhož vyplývá 
nedostatek zkušeností s použitím studeného odvalu při budování zemních těles velkého rozsahu 
(dálnice). V rámci praktické části práce autorka ověřovala výsledky Technického a zkušebního 
ústavu stavebního Praha na vybraném vzorku (elektrárenská struska). Autorka ověřovala vhodnost 
využití tohoto druhotného materiálu do násypů dopravních staveb. Protože zmiňovaný zkušební 
ústav nepostupoval zcela standardně, autorka ověřovala výsledky jinou (vhodnější) metodou IG                
a geotechnického průzkumu. Výsledky dosažené autorkou jsou velmi přesvědčivé, metodika 
laboratorních zkoušek byla zvládnuta korektně, včetně dobře zpracované metodiky v Praktické části 
bakalářské práce. Praktická část velmi vhodně doplňuje část rešeršní. 

Práce je z jazykového a stylistického hlediska na vysoké úrovni. Autorka práce dobře ovládá 
odbornou terminologii. Struktura práce je logická, ucelená, práce je vyvážená (teorie / praktická 
část) vzhledem k rešeršnímu charakteru práce a vhodně doplněná o vlastní laboratorní výzkum. 
Volba prezentačních prostředků (obrázky, tabulky, grafy, fotodokumentace) byla autorkou práce 
dobře zvládnuta a veškeré zdroje těchto prostředků jsou řádně citovány.  

V textu rovněž nechybí odkazy na jednotlivé obrázky, tabulky apod., co výrazně přispívá 
k přehlednosti textu a spolu s citacemi rovněž podtrhuje vysokou formální úroveň předkládané 
práce. 

 

Práci lze přesto vytknout některé drobné nedostatky formálního charakteru: 

- závěr práce je možná poněkud stručný, rovněž v abstraktu práce by měly být více rozvedeny 
dosažené výsledky práce, obzvláště v případě, že v práci tyto výsledky obsaženy jsou. 
(Závěry praktické části jsou potom shrnuty v dílčím závěru). 

- na straně 11 autorka uvádí citaci (Vavřín a kol., 1962), která však není uvedena 
v závěrečném seznamu použitých zdrojů 

- poněkud problematická je potom citace (Herle a kol., 2012), protože v závěrečném seznamu 
použitých zdrojů autorka uvádí 2 publikace z téhož roku, kde je jako hlavní autor uveden 
Herle. Vhodnější by bylo tedy užít (Herle a kol., 2012a), popř. (Herle a kol., 2012b) 

 

Autorka nicméně prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice a prokázala, že umí 
pracovat se zdroji informací. Práce je stylistiky i formálně na velmi vysoké úrovni. V praktické 
části autorka rovněž prokázala schopnost pracovat samostatně a má tedy velké předpoklady pro 
další vědeckou činnost. 



 
Otázky k obhajobě práce: 
1. Na str. 27 autorka uvádí, že stavba dálnice D47 měří 80,156 km a stála 4,3 mld. Kč. Je skutečně cena 
celé stavby pouhých 4,3 mld. Kč vzhledem obvyklým cenám 1 kilometru dálničních staveb v ČR           
a vzhledem k celkové délce cca 80 km?  
 
2. V závěru kapitoly 3 (str. 32) autorka zmiňuje, že „Základním přínosem stavby byla rekultivace místní 
lokality a snížení ekologické zátěže využitím studeného odvalu do násypu dálničního tělesa.“ Dále 
uvádí, že využití tohoto materiálu bylo obdobně předepsáno pro další veřejné stavby realizované 
v regionu Moravskoslezského kraje (Avion Shopping Park a další). 
 
Přes nesporné výhody využití tohoto materiálu (snížení ekologické zátěže, využití recyklátu v rámci 
hospodárnějšího využívání přírodních zdrojů) se vzhledem k nedostatečným zkušenostem s jeho 
použitím objevila celá řada problémů, které nejsou z ekonomického hlediska zanedbatelné. 
 
Může se autorka práce pokusit stručně zhodnotit, zda ekonomické problémy (tzn. reklamace, zdržení       
a sanace stavby) nakonec plně nevyváží, či dokonce nepřeváží nad „ekologickými“ výhodami? Zdánlivě 
„nejekologičtější cesta“ nemusí být totiž vždy úplně tím nejracionálnějším způsobem využívání zdrojů. 
 
 
 
 
 
Výše zmiňované připomínky nemají zásadní charakter, požadavky zadání práce byly splněny 
v plném rozsahu, bakalářskou práci považuji za kvalitně zpracovanou a doporučuji k obhajobě. 
 

 
 
ZÁVĚR: Práci doporučuji  / nedoporučuji k obhajobě 

 

Celkové hodnocení: výborně      

 
 
 
 
 
V Praze dne 11.6.2012 .............................................................. 
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