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 Listom zo dňa 12.08.2016 som bola ustanovená za oponenta doktorskej dizertačnej 
práce Mgr. Zdeňky Pastyrikovej pod názvom Vliv CaO na strukturu a propustnost jílovité 
zeminy. Po preštudovaní predloženej dizertačnej práce predkladám komisii na obhajobu 
dizertačných prác doktorandského študijného programu Aplikovaná geologie  Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze oponentský posudok. Posudzovaná práca má 118 strán 
textovej časti a 13 strán príloh.  
 
Aktuálnosť témy dizertačnej práce 
  
Zlepšovanie zemín pridaním vápna patrí k tradičným a historicky osvedčeným technologiám, 
ktoré umožňujíú spracovať málo vhodné a nevhodné zeminy najmä pri výstavbe dopravnej 
infraštruktúry. Experimentálny výskum jemnozrnných zemín upravených vápnom je 
aktuálnou témou nielen pri výstavbe skládok odpadov, ale aj pri výstavbe pozemných 
komunikácií.  Okamžité a dlhodobé procesy v zmene štruktúry upravenej zeminy majú 
významný vplyv na pevnostno-deformačná a hydraulické vlastností zemín.  Na správnu 
a hospodárnu aplikáciu spojív do jemnozrnných zemín je potrebné poznať procesy 
a mechanizmy prebiehajúce v zemine po zlepšení. Dlhodobé správanie upravenej zeminy, 
najmä  časový faktor a reologický vplyv je problematika, v ktorej v súčasnosti nie je 
dostatočné množstvo experimentálnych výsledkov, ktoré by geotechnická prax potrebovala 
pre optimálny návrh konštrukcií a stavieb. Preto považujem zvolenú tému za aktuálnu.  
 
Metódy spracovania dizertačnej práce a získané výsledky 
 
Dizertačná práca je rozdelená do 12 kapitol. Prehľad súčasného stavu poznania je kvalitne 
spracovaný v  kapitolách 1 až 4 spolu na 36 stranách. V kapitole 4 sú zhrnuté najdôležitejšie 
poznatky na splnenie cieľov dizertačnej práce z odbornej literatúry o zmene pórového 
priestoru ílovitej zeminy vplyvom pridania vápna a hydraulickej vodivosti  zemín upravených 
vápnom. Vlastnosti použitého materiálu (zeminy a vápna) sú opísané v kapitole 5. Na 
experimentálny výskum bola vybraná spraš, ktorú môžeme  klasifikovať ako nízkoplastický 
íl, čo je zrnitostne vhodná zemina na zlešenie vápnom.  
Kapitola 6 vysvetľuje princípy použitých metód, ktorými je ortuťová porozimetria (MIP), 
metódy stanovenia optimálneho množstva vápna, laboratórne skúšky stanovenia hydraulickej 
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vodivosti, röntgenová difrakcia a stanovenie vápenatých iontov vo výluhu pri meraní 
priepustnosti zemín. 
Veľká pozornosť bola venovaná príprave skúšobnej vzorky upravenej zeminy (kapitola 7), 
ktorej homogenita bola overená sledovaním distribúcie pórov ortuťovou porozimetriou. 
 
Za veľmi dôležité považujem kapitoly 9 a 10, v ktorých sú prezentované výsledky ortuťovej 
porozimetrie a hydraulickej vodivosti neupravenej zeminy, zeminy upravenej 1 % CaO po 1, 
7, 14 a 28 dňoch zrenia a zeminy upravenej 8 % CaO po 1, 7, 14, 28 a 120 dňoch zrenia.  
V kapitole 11 v diskusii doktorandka kriticky porovnala 4 metódy stanovenia optimálneho 
množstva vápna. Analyzuje zmeny pórového priestoru pomocou ortuťovej porozimetrie pre 
neupravenú zeminu a zeminu upravenú pridaním 1 %, 2 %, 4 % a 8 % vápna v čase (s 
rastúcou dobou zrenia) až do 540 dní. Počas skúšky priepustnosti doktorandka nesledovala 
len hydraulickú vodivosť, ale aj distribúciu pórov v skúšobnej vzorke v čase pomocou MIP, 
ktorú podrobne analyzuje.  
 
Po preštudovaní predloženej dizertačnej práce si dovoľujem predložiť drobné  pripomienky a 
námety do diskusie: 
 Použité vápno na str. 62 je charakterizované stručne, najmä v porovnaní na strane 23 

uvedenými požiadavkami na charakteristiku vápna. Pre úplnosť by bolo vhodné uviesť 
napr. aj či vápno bolo hasené alebo nehasené.  

 Napriek uvedeniu použitej normy na stanovenie medze tekutosti by som v práci 
odporúčala uviesť metodiku stanovenia wL kužeľom a nie Casagrandeho miskou, keďže 
v mnohých krajinách sa používajú obidve metódy.  

 Rozmery skúšobných vzoriek na koeficient filtrácie – hydraulickú vodivosť: vzorka č. 
1_1b (str. 90)  má výšku menšiu ako je ½ jej priemeru (38/101 mm). Myslíte si, že táto 
skutočnosť neovplyvňuje výsledky laboratórnej skúšky ?  

 Na stanovenie – výpočet pórovitosti vzorky má významný vplyv hustota pevných častíc. 
Akou metódou bola stanovená ? Napriek zaužívanému pojmu „zdanlivá“ hustota pevných 
častíc z dôvodu zavedenia tohto pojmu v doteraz používaných normách by som odporúčala 
používať termín „hustota pevných častíc“.  

 Výsledky priepustnosti vzoriek zemín v kapitole 10, str. 88 (komentár ku obr. 10.1), str. 91 
(komentár ku obr. 10.4) a str. 96 (komentár ku obr. 10.8) sú zhrnuté  len na konštatovanie, 
či sa ustáli hydraulická vodivosť pod alebo nad hodnotou 1. 10-9 m/s. Pri veľkom množstve 
nameraných údajov, ktoré má doktorandka k dispozícii by bolo vhodné priebeh 
priepustnosti vyjadriť matematickou funkciou, alebo aspoň konkrétne (číselne) uviesť 
rozsah nameraných hodnôt hydraulickej vodivosti.   

 Dovoľujem si pozastaviť sa nad úvahami v závere na str. 110 o ekonomickej 
efektívnosti/neefektívnosti úpravy zeminy s vyšším podielom vápna z dôvodu dosiahnutia 
požadovanej hydraulickej vodivosti. Náklady na minerálne tesnenie a jeho dopravu môžu 
byť častokrát vyššie ako zvýšené množstvo vápna a jeho zapracovanie do existujúceho 
podložia skládky. Na ekonomiku riešenia samozrejme vplývajú aj ďalšie faktory, z ktorých 
býva veľmi dôležitý najmä čas. 

 
 
Splnenie sledovaného cieľa 
 
 Doktorandka si ako cieľ práce zvolila laboratórny výskum vplyvu množstva vápna  
a doby zrenia na štruktúru vybranej jemnozrnnej zeminy a jej hydraulickú vodivosť. Základnú 
tému rozdelila na tri čiastkové problémy: pH a konzistenčné medze, ortuťová porozimetria 
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a hydraulická vodivosť neupravenej a upravenej zeminy pridaním rôzneho množstva vápna. 
Doktorandka vykonala a analyzovala časovo náročné laboratórne skúšky. Po podrobnom 
preštudovaní dizertačnej práce konštatujem, že stanovený cieľ sa doktorandke podarilo splniť. 
 
Význam pre prax alebo rozvoj vedného odboru 
 
 Dizertačná práca Mgr. Zdeňky Pastyrikovej má význam v rozvoji vedného odboru 
získaním nových poznatkov o vlastnostiach zeminy, upravenej vápnom v čase vhodne 
prepojenou teoretickou a experimentálnou prácou. Vytvára priestor na sledovanie ďalších 
otvorených otázok uvedenej problematiky. Z hľadiska praktického uplatnenia výsledkov 
práce získané závislosti hydraulickej vodivosti upravených jemnozrnných zemín vápnom 
 môžu ovplyvniť spoľahlivý návrh na výstavbu tesniacich vrstiev skládok odpadov.  
 
 
Záver 
 
 Po podrobnom preštudovaní dizertačnej práce Mgr. Zdeňky Pastyrikovej konštatujem, 
že boli splnené všetky stanovené ciele práce. Práca priniesla nové poznatky ako pre rozvoj 
teórie, tak aj pre prax. Mgr. Zdeňka Pastyriková preukázala, že ovláda metodiku vedeckej 
práce. Dizertačná práca je napísaná prehľadne, závery sú podporené výsledkami 
experimentálneho výskumu.  
 

Predložená doktorská dizertačná práca splňuje podmienky kladené na dizertačnú prácu 
a preto  doporučujem  komisii na obhajobu dizertačných prác doktorandského študijného 
programu Aplikovaná geologie  predloženú prácu prijať k obhajobe na udelenie titulu PhD. 
               
 
 
                                                                    
 
         
 
 
V Bratislave, 4.09.2016   Doc. Ing. Jana Frankovská, PhD. 


