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Aktuálnost tématu disertační práce 
Práce se zabývá posouzením vlivu příměsi vápna na strukturu hutněné jemnozrnné zeminy a její 
hydraulickou vodivost. Téma práce vzešlo z potřeby řešení konkrétního inženýrského problému, výsledky 
práce jsou ale zobecnitelné. Výzkum v disertační práci prezentovaný přispívá k zodpovězení otázky, zda je 
zeminu z místního zdroje možné po úpravě vápnem využít k těsnění skládky tuhého komunálního odpadu. 
Odpověď na tuto otázku může mít u mnoha staveb významný dopad na energetickou náročnost při výstavbě 
a na cenu stavby. Z pohledu základního výzkumu práce přispívá ke zlepšení poznání v oblasti vývoje 
struktury zeminy, geometrie pórového prostoru a vztahů mezi vývojem struktury a hydraulickou vodivostí. 
Domnívám se, že dopad práce přesahuje oblast aplikované geologie a výsledky naleznou uplatnění i 
v příbuzných vědních oborech. 
 

Splnění cílů disertační práce 
Cíl disertační práce tak jak byl na stranách 20 a 21 definován byl. Osobně bych ocenil detailnější stanovení 
cílů práce ve formě konkrétních výzkumných otázek a jasný návrh pracovních hypotéz. Cíle definované na 
dvou místech v kapitole Úvod jsou v podstatě totožné. 
Splnění cíle je na druhou stranu v závěrech popsáno ve strukturované podobě a výzkumné podotázky jsou 
tedy zodpovězeny dostatečně. V závěrech práce mi chybí výhled a doporučení směru (směrů) dalšího 
navazujícího výzkumu na základě otázek, které vyplynuly z řešení této disertační práce. Zde si dovolím 
uchazečku požádat o komentář v průběhu obhajoby práce. 
 

Metody a postup řešení 
Metody v práci použité jsou standardními postupy mechaniky zemin a hydrogeologie, popsané příslušnými 
normami. Metody jsou v práci popsány srozumitelně, v některých případech by však lepšímu pochopení 
principů napomohl obrázek nebo fotografie. Použité normy jsou bezchybně odkazovány v textu a uvedeny 
v seznamu literatury. Kromě standardních metod měření uchazečka vyvinula vlastní metodou přípravy 
vzorků, protože, jak bylo včas diagnostikováno, původní standardní metoda přípravy vedla k výrazné 
variabilitě charakteristik získaných vzorků. 
 
Je třeba ocenit široké spektrum použitých metod měření (rtuťová porozimetrie, stanovení optimálního 
množství vápna, stanovení hydraulické vodivosti, rentgenová difrakce, stanovení vápenatých iontů ve 
výluhu). Měření byla provedena na pracovišti uchazečky a dalších tuzemských partnerských pracovištích.  
 
Analýza výsledků je z větší části tvořena vyhodnocením měření jednoduchými výpočetními a grafickými 
metodami. Metody statistické analýzy byly využity pro zhodnocení vlivu doby zrání na pórovitost. 
V ostatních případech jsou výstupy měření graficky zobrazeny bez dalšího kvantitativního statistického 
zhodnocení. Absence například analýzy regrese je v těchto případech nejspíše způsobena relativně malým 
počtem vzorků z důvodu časové a přístrojové náročnosti měření a nelze ji považovat za významný 
nedostatek práce. V takovém případě je ale označení „statistické vyhodnocení“ v názvu některých kapitol 
(např. 10.1.3., 10.2.3, 10.3.3.) poněkud zavádějící, protože se jedná spíše jednoduché grafické zobrazení 
výsledků. 
 



Je škoda, že vliv doby zrání a koncentrace CaO na různé charakteristiky zeminy byl analyzován samostatně 
a vztahy mezi různými veličinami byly komentovány pouze slovně. Hlubšímu pochopení vztahů by přitom 
pomohla vícenásobná regresní analýza. 
 
V případě neupravené zeminy byly zjištěny změny pórovitosti makropórů a hrubých pórů s poměrně 
jasnými a zajímavými trendy. Autorka tyto změny přičítá vlivům manipulace se vzorky, zejména proto, že 
vzorek, ze kterého dílčí vzorky pro MIP odebírány nebyly, nevykazoval změny celkové pórovitosti. S tímto 
názorem nesouhlasím, protože informace o celkové pórovitosti nevypovídá o změnách pórovitosti mezi 
jednotlivými kategoriemi pórů, které se mohou navzájem kompenzovat. Mohla by uchazečka tento její 
závěr rozvést v diskuzi při obhajobě disertační práce? 
 
Zajímavý je trend poklesu hydraulické vodivosti v čase, který se během prvních 50 dní systematicky 
objevuje při experimentech na vzorcích upravené i neupravené zeminy. Příčina tohoto poklesu podle mého 
názoru nebyla autorkou uspokojivě vysvětlena. U neupravené zeminy autorka zamítla jako možnou příčinu 
změnu distribuce velikosti pórů, která podle mne uvedený pokles K způsobit mohla. Zároveň mi v diskuzi 
chybí komentář ke stupni nasycení S, který např. v případě vzorku 0a po celou dobu experimentu stoupal. 
S růstem stupně nasycení vzorku bychom spíše mohli očekávat růst relativní hydraulické vodivosti vzorku 
než její pokles. V oboru půdní fyziky nabízí vysvětlení poklesu hydraulické vodivosti v čase například 
Faybishenko (1995), který předpokládal, že změna hydraulické vodivosti vzorku heterogenní půdy byla 
způsobena postupným přestupem reziduálního vzduchu z malých pórů do makropórů. Tím byla snížena 
relativní vodivost makropórů a i celková vodivost vzorků poklesla. Tento předpoklad byl v nedávné době 
potvrzen v dalších experimentech. Prosím o komentář k vývoji stupně nasycení, a k tomu, zda redistribuce 
vzduchu může být příčinou pozorovaných poklesů hydraulické vodivosti i v této studii. 
 
Výsledky disertační práce 
Výsledky jsou přehledně prezentovány v samostatných kapitolách 8 až 10, kde jsou postupně představeny 
výsledky jednotlivých zkoušek pro neupravenou zeminu s různými koncentracemi vápna. Výsledky jsou 
v některých případech již v této části komentovány, diskutovány a porovnávány s literaturou. Podrobná 
diskuze je pak provedena v samostatné kapitole 11.  
Podle mého názoru práce přináší několik konkrétních výsledků: (1) Práce dokumentuje, že metoda MIP je 
schopna odhalit změny distribuce velikosti pórů v důsledku modifikace zeminy vápnem a zrání směsi 
v dlouhodobém experimentu (2) disertační práce dále prokázala, že hydraulická vodivost upravené zeminy 
je v porovnání s neupravenou zeminou nižší pouze v případě, že je použito vysoké koncentrace vápna 8% 
v kombinaci s dlouhou dobou zrání, zatímco nízká koncentrace vána vede k dosažení vyšší hydraulické 
vodivosti. 
Kvalitu výsledků prokazuje skutečnost, že část výsledků, týkající se vývoje geometrie pórového prostoru, 
vývoje pH a vzniku novotvořených fází, tvořící podstatnou část disertační práce, byla v roce 2012 
uveřejněna v prestižním impaktovaném časopisu Applied Clay Science. 
 

Význam pro praxi a pro další rozvoj vědního oboru 
Autorka uvádí, že výzkum byl vyvolán potřebami praxe. Je škoda, že právě shrnutí významu pro praxi je 
v závěrech práce věnováno poměrně málo prostoru (jeden odstavec na str. 110). Doplňuji, že úvaha o 
ekonomické náročnosti uvedená na tomto místě není podložená ani orientačním výpočtem a jako taková 
vyznívá v kapitole Závěr poněkud spekulativně. 
Význam pro rozvoj vědního oboru je zcela jistě nezanedbatelný. Přestože práce nepřináší nové teorie, nebo 
přístupy její hodnota spočívá v datech z komplexní, systematicky provedené a časově velmi náročné série 
experimentů. Provedení měření takového rozsahu vyžadovalo precizní plánování a velmi pečlivé dodržení 
předepsaných postupů. Význam pro vědní obor je dobře dokumentován zájmem o článek Metelková et al. 

(2012), který má k dnešnímu dni 12 citací. 
Po doplnění bude vhodné publikovat také výsledky práce týkající se nasycené hydraulické vodivosti.  
 



Formální úprava disertační práce a její jazyková úprava 
Práce je logicky členěna. Po kapitole Úvod bez číselného označení, následují kapitoly 1 až 4, ve kterých je 
zpracována rešerše literatury. Odkazy na literaturu jsou v této i v dalších kapitolách zpracovány bezchybně. 
Následují kapitoly 5 až 7, které čtenáře seznamují s metodikou měření a zkoumaným materiálem. Stěžejní 
částí práce jsou kapitoly 8 až 10 prezentující výsledky měření. Výsledky jsou diskutovány v kapitole 11. 
Práce je zakončena závěry v kapitole 12. Oceňuji, že autorka zpracovala seznam použitých zkratek a 
symbolů. 
Po formální stránce je zpracování standardní. Jazyková úprava je na průměrné úrovni, oceňuji, že práce 
obsahuje jen velmi malý počet překlepů. Uvítal bych pečlivější grafické zpracování obrázků. V některých 
případech mají grafy velmi malé písmo popisků os (např. obr. 9.2, 9.5) a některé obrázky jsou v tištěné 
verzi nevýrazné (např. obr. 9.3). 
Rozsah 119 stran je menší než předpokládaný počet stran dle požadavku oborové rady programu 
Aplikovaná geologie pro tento typ práce (150-250 stran dle informace na web stránkách 
www.natur.cuni.cz), nicméně za sebe považuji rozsah práce za dostatečný. Pokud by byl text v části metod 
doplněn více obrázky, rozsah by výrazně narostl. 
 
Připomínky a dotazy které by měly být zodpovězeny při obhajobě 
Kromě otázek uvedených v předchozím textu požádám o reakci na následující dotazy 
 

1) Ve výsledcích jsou prezentovány dva druhy hodnot pórovitosti. Kromě pórovitosti určené z MIP je 
v některých případech prezentována také pórovitost n. Metodika stanovení tohoto není v práci 
popsána. Chtěl bych proto požádat o vysvětlení metody v průběhu obhajoby a především o 
komentář ke shodě, případně odlišnostem parametrů n a nMIP.  

2) Prosím uchazečku o její názor na to, zda díky neúplnému nasycení vzorků vodou (nasycení 
vzduchem až 0,15) mohlo zrání zeminy pokračovat i během experimentu s měřením nasycené 
hydraulické vodivosti. 

3) Další můj dotaz směřuje na vývoj hydraulické vodivosti v průběhu experimentu. Nejprve prosím o 
upřesnění postupu výpočtu nasycené hydraulické vodivosti, především přiblížení způsobu jakým 
byl určen objemový tok. Z vykreslených průběhů  Ks odhaduji, že objemové toky byly stanoveny 
z objemu vody do vzorku vstupující. Vysoké hodnoty v grafu 10.1. v časech po přerušení 
experimentu za účelem odběru vzorků jsou nereálně a nejspíše se jedná o artefakt a ne o skutečné 
hodnoty hydraulické vodivosti. Jako takové by neměly být zobrazeny (naopak by bylo možné je 
zobrazit jako objemové toky). 

 

Závěrečné zhodnocení disertační práce 
Předložená disertační práce je zpracována na důležité téma ovlivnění vlastností zeminy příměsí vápna. 
Představuje unikátní soubor výsledků mnoha typů měření fyzikálních a chemických charakteristik pro 
upravenou zeminu, jakož i zeminu neupravenou, která byla využita jako referenční materiál. Práce je 
výsledkem pečlivě provedených experimentů a jejich detailní analýzy. Výstupy práce byly již v minulosti 
publikovány v prestižním odborném periodiku. 
 
Vzhledem k výše uvedenému d o p o r u č u j i  disertační práci Mgr. Zdeňky Pastyrikové k obhajobě. 
 

 

 

V Praze dne 12.9.2016, 

doc. Ing. Michal Sněhota Ph.D. 


