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OPONENTNÍ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

p. Jakuba Roháče 

„Sestavení účelové inženýrskogeologické mapy M 1:5000 vybrané části Prahy – 
Radlice provedená na základě podrobného terénního mapování“ 

Oponent: RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 

 

Bakalářská práce p. Jakuba Roháče byla vypracována na Ústavu hydrogeologie, 
inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  
 
Předložená bakalářská práce obsahuje 21 stran textu, dále pak vázané přílohy textové i 
grafické a dvě volné grafické přílohy. Vázané textové přílohy obsahují 36 geologických 
dokumentačních bodů, přičemž 16 bodů je nových – zdokumentovaných autorem. K těmto            
(i dalším přejatým) dokumentačním bodům je připojena i následující fotografická 
dokumentace. Volné grafické přílohy se stávají z přílohy A – Účelová inženýrskogeologická 
mapa zájmového území a z přílohy B – Mapa dokumentačních bodů. Bakalářská práce je 
napsaná v jazyce slovenském.   
 
Následně je oponentní posudek strukturován do několika bodů: 
 

1. Student splnil zadání, které je uvedeno v úvodu práce. Zmapoval území 
projektovaného tunelu Radlice, který bude součástí Radlické radiály. Tato silniční 
radiála v budoucnosti propojí oba budované silniční okruhy (vnější Pražský a vnitřní 
Městský) s výpadovkou na Plzeň, případně na hranici s SRN (hraniční přechod 
Rozvadov). 
Oproti stávajícím mapovým podkladům v měřítku 1:5000 – list Praha 7-3 (Kleček, 
1970) a list Praha 8-3 (Šimek,1968) diplomant zpřesnil výskyt hornin jednotlivých 
souvrství skalního podloží ordoviku, siluru a devonu. Zvláště pak hranici devonu a 
siluru, která je postižena tektonickými pohyby. Tato tektonika je patrná též 
z morfologie terénu a byla i predispozicí hlubokého krasového porušení devonských a 
částečně i silurských hornin. K tomuto upřesnění geologické stavby skalního podloží 
diplomant využil nejen své dokumentační body, ale i geologickou dokumentaci ražby 
stoky „P“, která tímto územím prochází a kde v roce 1981 došlo k havárii při nafárání 
zvodnělých zeminových výplní  hlubokých krasových jevů na rozhraní devonu a siluru 
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cca 120 m pod terénem. V těchto výplních krasových depresí byly nalezeny zbytky 
hornin křídového stáří.  
Na základě geologických vrtů, které byly realizovány po této havárii, diplomant též 
zpřesnil rozsah křídových sedimentů subhorizontálně spočívajících na paleozoiku 
Barrandiénu. V účelové mapě jsou naznačeny dominantní tektonické linie. 
Nově diplomant vymapoval v devonských horninách dvorecko-prokopského souvrství 
žílu minety. 

 
K účelové inženýrskogeologické mapě bych měl následující doplňující připomínky: 

 
- doporučoval bych vyznačit místa prokázaného hlubokého krasového porušení hornin 
- v textu zprávy a v textové a fotografické příloze u dokumentačních bodů uvedené 

bodové svahové deformace bych doporučoval vyznačit i v účelové IG mapě. V mapě 
dokumentačních bodů tyto dokumentační body jsou. 

- doporučoval bych v účelové IG mapě vyznačit strukturní měření, které diplomant 
provedl, a jsou obsaženy v popisech dokumentačních bodů.  

- doporučoval bych i v účelové mapě IG poměrů vyznačit přirozený pramen                      
Karlštejnka. V mapě dokumentačních bodů i v textové a grafické příloze tento pramen 
je. 

 
 

2. Diplomant využil a cituje všechny dostupné podklady a materiály, které byly potřebné 
pro bakalářskou práci. Cituje 26 odborných pramenů, z toho 7 zahraničních.  

 
K seznamu literatury bych měl následující doplňující připomínku: 
 
Pravděpodobně nevědomky došlo v tomto seznamu k neuvedení citací IG map v měřítku 
1:5000 (list Praha 7-3 a list Praha 8-3) i když bakalářská práce z těchto map částečně 
vychází. 

 
 

3. Vlastní výsledky bakalářské práce (např. geologické dokumentační body) jsou v práci 
zřetelně odlišeny od přejatých výsledků.  
 
 

4. Předložená bakalářská práce odpovídá po obsahové a formální stránce svým rozsahem 
interním pokynům pro zpracování bakalářských prací z  IG. Jedná se o požadovaný 
počet stran či počet citovaných pramenů.  

 
 
K formálnímu zpracování textové části zprávy mám několik doplňujících připomínek: 
 
U obálky bych pečlivěji rozděloval text na jednotlivé řádky (např M 1:5000 na stejnou 
řádku apod.) 
U obsahu bych rozdělil přílohy vázané a volné a u volných by bylo vhodné uvést 
jejich číslování A, B. 
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K věcnému zpracování textové části zprávy mám několik doplňujících připomínek: 
 

- Kapitolu 9. Tektonika bych zařadil za kapitolu 5 Geologický vývoj a charakteristika 
jednotek a v této kapitole zdůraznil variské vrásnění, včetně dominantních 
tektonických linií (ty v textu jsou uvedeny). 
 

- V tabulce 1 (pravděpodobně sestavené z několika dílčích tabulek patřících jednotlivým 
geologickým útvarům paleozoika a mezozoika) by bylo vhodnější seřazení 
stratigrafických jednotek paleozoika (zde ordovik až devon) od nejstaršího souvrství 
ordoviku zde až po nejmladší souvrství devonu zde. 
 

- V textu je několik „překlepů“ např. str. 7 bohdalské souvrství, str. 2 a 8 chyby ve slově 
Barrandién, u názvu souvrství je někdy uprostřed věty psané počáteční velké písmeno 
str. 7 . 

 
K textu zprávy bych uvedl můj názor. Domnívám se, že použité inženýrskogeologické 
rajónování, přejaté z citované práce, je vhodnější pro inženýrskogeologické zhodnocení 
daného území pro pozemní stavby, než pro stavby podzemní např. tunely. V případě 
podzemních staveb není dle mého názoru takový to přístup výstižný a dostatečně 
vypovídající. I když horninový masiv navrhované podzemní stavby bývá též rozdělen do 
kvazihomogenních celků (úseků), ale především s ohledem na provádění, ražbu podzemní 
stavby. Z tohoto důvodu bych tabulky č.2 - č.8 neuváděl, neboť charakterizují velmi 
zobecněné IG rajóny a nechal pouze tab. 9. 

 
Na základě všech nových poznatků bych doporučoval dále se soustředit na riziko hlubokých 
krasových jevů, které v této lokalitě reálně existuje. 
 
 
Závěr 

 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s klasifikací velmi dobře. Je to 

především s ohledem na provedenou vlastní geologickou dokumentační práci v terénu i novou 
interpretaci dalších archivních podkladů. Nicméně navrhuji provedení některých výše 
vyjmenovaných oprav - ovšem ve smyslu, že bakalářská práce je jinak přijatelná.  
 

 

V Praze, dne 7. 6. 2013                                                      RNDr. Radovan   Chmelař, Ph.D. 


