
Bakalářská práce Martiny Pavlové
Mocnost nadloží a překonsolidace brněnského jílu

Oponentský posudek

Studentka Martina Pavlová předložila bakalářskou práci na téma mocnosti denudovaného nadloží 
souvrství brněnských jílů. Jedná se o téma do jisté míry interdisciplinární – účelem je dedukovat 
geologickou historii masivu, která má přímý vztah k jeho geotechnickým vlastnostem. I samotná 
geologická historie je často studována s využitím geotechnických metod (studiem mechanických 
vlastností zemin).

V první části je popsán geologický vývoj zájmové oblasti. V druhé jsou shrnuty existující metody pro 
stanovení mocnosti denudovaných nadložních sedimentů. Charakterizovány jsou jak metody využívané 
v geologických vědách (tzv. metoda Baldwinova), tak metody založené na mechanice zemin. 
Důležitým bodem práce je kapitola 3.5, v níž se demonstruje, že často využívaný postup stanovení 
mocnosti nadloží pomocí tzv. “překonsolidačního napětí” je nesprávný, protože zdánlivé 
překonsolidační napětí neurčuje pouze míra mechanického odlehčení, ale i creep (deformace bez 
změny efektivního napětí probíhající s časem). V kapitole 4 studentka prvádí pokus interpretace 
nadloží brněnských jílů pomocí jednotlivých metod. Základním zjištěním je, že mocnost nadloží 
udávaná různými autory je pravděpodobně výrazně nadhodnocena.

Bakalářská práce je založena na relativně velkém množstvím podkladů, které studentka musela 
prostudovat. Jedná se o 27 referencí, z čehož 14 zrojů je cizojazyčných. Práce je graficky důsledně 
zpracována, formátování referencí je konzistentní a správné. Místy je práce psána “složitějším 
jazykem” a text by byl pravděpodobně hůře pochopitelný pro čtenáře nezabývajícího se danou 
tématikou. To ovšem nesnižuje kvalitu faktického obsahu práce. Oponent má několik připomínek a 
návrhů k diskusi:

1. Následující věta abstraktu postrádá smysl: “Tato řešení práce shrnuje dostupné metody pro 
stanovení původní mocnosti...”

2. V kapitole 3.5 se hovoří o “obrovském rozptylu dat” Baldwinovy křivky. Čím je tento rozptyl 
dle názoru studentky způsoben?

3. Kapitola 3.5, poslední odstavec: Co je myšleno větou “Pokud měli vrtná jádra z větších 
hloubek, tak zde je creep prakticky zahrnut”? Jádra z menších hloubek neměla creep prakticky zahrnut? 
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Co se myslí praktickým zahrnutím creepu?

4. Kapitola diskuse: Diskutován je rozdíl mezi výškami dvou ostrůvků brněnského jílu v okolí 
Brna, který vychází 84 metrů. Studentka poukazuje “nedokážu určit, jak velké byly výzdvihy či 
poklesy”. Očekával bych alespoň pokus o studium tektonických map oblasti a informaci, zda mezi 
ostrůvky probíhá nějaký výraznější zlom. Dále se studentka nezmiňuje o tom, že pro porovnání 
relativních výšek nelze využít jen současný povrch oblasti, ale je nutno vzít v potaz korelaci 
geologického stáří, prováděnou pomocí geologických a paleontologických metod.

5. Obecně vzato, kapitola 4 studující předdenudační mocnost brněnského jílu je velmi stručná (dvě 
strany včetně obrázků). Tato kapitola přitom měla být hlavním cílem práce. Oponentovi je jasné, že její 
důsledné zpracování by způsobilo neúměrný rozsah bakalářské práce, vzhledem k rozsáhlosti 
studovaného tématu. Tato připomínka by tedy měla být uvažována jako podnět k dalšímu studiu dané 
problematiky, spíše než jako kritika předložené bakalářské práce.

6. Kapitola 5, poslední věta: Udávání mocnosti nadloží s přesností na centimetr je úsměvné až 
iracionální, vzhledem k nejistotám v řádu desítek metrů.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že předložená práce svým rozsahem zcela splňuje požadavky na 
bakalářskou práci. Připomínky udané výše vycházejí z toho, že rozsah tématu výrazně převyšuje rozsah 
běžné bakalářské práce, a nebylo jej tedy možno zpracovat do dostatečného detailu. Bakalářská práce 
splnila svůj cíl a navrhuji její hodnocení “výborně”. Doporučuji ovšem završení započatého studia v 
budoucnu, například v rámci diplomové práce uchazečky.
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