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V Praze, 7.září.2012 

 
 
Věc:  Oponentní posouzení bakalá řské práce Václava Novotného  
 
Téma BP:  Zakládání budov na jílovitých výsypkách SHR 
 
 
1.  Zadání práce 
 
     Jako cíl a účel předložené bakalářské práce si Václav Novotný vytknul zpracovat 
souhrnnou rešerši z laboratorního a polního výzkumu a ze souvisejících praktických 
poznatků ze zakládání staveb na výsypkách v severočeské hnědouhelné pánvi. 
V posledních desítkách let je zvýšený trend k ochraně životního prostředí a z tohoto  
důvodu se v povrchovým způsobem těžených tercierních pánevních oblastech 
setkáváme s nutností někdy zakládat na výsypkách (antropogenních akumulacích), 
tedy na málo vhodné základové půdě označované jako brownfield. Jde především o 
významné liniové stavby, které se musely v souvislosti s dalším postupem 
hnědouhelných lomů zcela nezbytně realizovat. Příkladem může být Ervěnický nebo 
Mostecký koridor, kde byly provedeny přeložky více druhů staveb, ale i další autorem 
uváděné pozitivní příklady z Mostecka realizované v souvislosti s rekultivacemi 
těchto rozsáhlých výsypkových těles. 
 
 
2. Charakteristika rešerše  
 
     V úvodu práce autor uvádí stručnou regionálně geologickou charakteristiku 
zkoumané oblasti, analyzuje základní druhy výsypek a fyzikální vlastnosti 
skrývkového materiálu. Dále podrobně diskutuje faktory ovlivňující chování výsypek 
jako zemního tělesa. Závěrečné kapitoly pak věnuje rozboru hlavního tématu – 
zakládání na jílovitých výsypkách. Zabývá se sedáním stavebních objektů na 
výsypkách SHR, odkud uvádí příklady zlepšování základové půdy a komentuje 
příklady realizovaných staveb na výsypkových tělesech. 
     Textová část práce je členěna do 5 kapitol, kde se celkem nalézá 7 obrázků a 2  
rovnice.  Práce má rozsah 19 stránek, přičemž je připojen jako kap. 6. seznam  
použité literatury.  
 



3.  Posouzení práce 
 
     Zpracování předložené práce svědčí o tom, že se autor zřejmě při sestavování BP 
dostal do časové tísně, což se projevilo na formě konečného výstupu práce. 
K posuzované bakalářské práci  mám připomínky věcného a formálního charakteru. 
 
 
3.1  Připomínky věcného charakteru 

 
• Na str. 3 je uvedeno, že skrývkový materiál kvartérního stáří eolického, 

aluviálního či deluviálního původu vykazuje obecně horší geotechnické 
vlastnosti a nesmí být použit do výsypky a používá se proto hlavně při 
rekultivacích. Chtěl bych poznamenat, že např. deluviální štěrky proluviálního 
původu uložené při patě krušnohorského svahu jsou naopak velmi únosné a 
stabilní a používají se často jako značně namáhaný plošný drén na bázi 
výsypky. 

 
• Na str. 6 autor uvádí, že jíly ve spodních částech skrývky jsou více zhutněné a 

nemluví přímo o skutečnosti, že jde o jílovce, tedy poloskalní horninu. Dále 
naopak často používá při charakterizování tercierních nadložních hornin 
pojmu jílovců a jsou tím myšleny jíly i jílovce. 

 
• Také další připomínka se týká názvosloví, neboť na stejné straně autor užívá 

pojem báňské geotechniky: autokonsolidace či částečné autokonsolidace 
převzaté z práce Větrovského (2006), kdy se tím rozumí sedání tělesa 
výsypky pouze vlivem vlastní tíhy v průběhu času. Domnívám se, že tento 
pojem je identický s obecným geotechnickým pojmem konsolidace. 

 
• Na str. 7 autor uvádí, že pokud není schopno rypadlo rozpojit horninu, musí se 

přistoupit k trhacím pracím. V této souvislosti poznamenávám, že se hovoří o 
tzv. nátřasných odstřelech. 

 
• Na str. 14 je uvedena chybná interpretace naměřeného sedání Velebudické 

výsypky v textu, týkajícího se  Obr. 6b (Škopek, 1999). Rozdíl v sedání mezi 
indikačními body č. 36 a 37 není 22 mm, ale správně 220 mm. 

 
• Str. 19:  V závěru je mimo jiné uvedeno …využití geomateteriálů, přičemž tím 

má autor na mysli využití geosyntetik či geosyntetických materiálů. 
 
 

 
3.2  Připomínky formálního charakteru 

 
• Na str. 14 je v textu je uvedena citace Pleskač (1991), zatím co by tam 

měla být uvedena v souladu seznamem použité literatury citace Pleskač et 
al. (1991). 

 
 
 
 



4.  Závěrečné zhodnocení  
  
Cíle práce, jež byly vytyčeny v úvodu práce, autor práce zpracováním rešerše splnil. 
 
Autor splnil jednu z podmínek „Pokynů pro zpracování BP“, kdy měl ke zpracování 
bakalářské práce použít nejméně deseti zahraničních zdrojů pouze částečně. Autor 
jich použil pět, avšak vzhledem k tomu, že dalších pět domácích publikací bylo 
v angličtině, je možné tuto podmínku Václavu Novotnému uznat. 
 
Předložená práce odpovídá po obsahové, formální stránce a svým rozsahem 
běžným požadavkům na bakalářské práce. 
 
Posluchač prokázal schopnost zpracovat rešerši dostupných podkladů a potvrdil tak, 
že je schopen pracovat s vědeckou a odbornou literaturou. 
  
Pro předloženou bakalářskou práci Václava Novotného navrhuji známku velmi dobře. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
Oponent BP:          Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. 

 
 
 


