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Tématem diplomové práce Jána Studence je charakterizování 
inženýrskogeologických poměrů v areálu společnosti Synthos a.s. a nejbližším okolí 
v Kralupech nad Vltavou.  

Pro zpracování práce dostal student k dispozici aktuální databázi archivní 
dokumentace průzkumných vrtů provedených v areálu závodu, která čítá 595 vrtů a 
kopaných sond. Tyto informace doplnil o dostupné využitelné podklady z archivu 
ČGS Geofondu a vlastní terénní práce, při nichž dokumentoval přístupné odkryvy 
v blízkém okolí a sledoval charakter místních zemin a hornin in-situ. Veškeré archivní 
podklady student podrobně kriticky zhodnotil a v odůvodněných případech i opravil 
stratigrafické zařazení vybraných poloh (zejména hranice kvartér / křída / karbon). 
V 7 případech, u sond s nevěrohodným a zcela odlišným popisem poměrů od 
nejbližšího okolí, sondy vyřadil.   

Získané informace student systematicky zpracoval do databáze, v níž rozlišil 
v jednotlivých sondách celkem 9 geotechnických typů zemin a hornin s obdobnými 
geotechnickými vlastnostmi. Z vytvořené databáze pak v programu AutoCAD Civil 3D 
s nadstavbou geotechnického modulu sestrojil 3D model zájmového území. 
V modelu je interpretován předpokládaný prostorový průběh rozhraní vymezených 
geotechnických typů. Z modelu student následně vygeneroval charakteristické řezy 
zájmovým územím i vybranými objekty. Dalšími grafickými výstupy práce jsou mapa 
dokumentace, mapa pokryvných útvarů a mapa předkvartérního podloží, shodně 
v měřítku 1:5000. 

V textové části student podal podrobnou charakteristiku vymezených geotechnických 
typů zemin a hornin, včetně vybraných geotechnických parametrů převzatých 
z archivních prací. Současně student zhodnotil konkrétní základové poměry 7 
výrobních objektů, popsal způsob jejich založení i vybrané parametry zemin 
v podzákladí.   
V průběhu zpracování své práce student osvědčil velmi dobrou schopnost 
samostatného myšlení i souborného zpracování, a schopnost systematického 
vyhodnocení velkého množství získaných dat. Po počáteční diskuzi o obsahu práce 
a způsobu jejího zpracování postupoval velice samostatně a získávané poznatky 
průběžně konzultoval. Pro účely zpracování své práce si za krátkou dobu osvojil 
dovednost práce s profesionálním softwarem AutoCAD Civil 3D a využil přitom i 
specializovaný geotechnický modul. Vysoce oceňuji studentův aktivní přístup 
k řešenému úkolu, i zájem o zpracování dat a výstupů pomocí moderního softwaru. 
Přes jisté omezení grafických možností digitálních výstupů, se kterým je však nutno 
při použití programu AutoCAD obecně počítat, vytvořil student velice kvalitní a dobře 
použitelný 3D model zcela srovnatelný s výstupy produkovanými v současnosti 
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odbornými firmami v komerční sféře v ČR. Konstrukce 3D modelů prostředí je ve 
stávající praxi, při dostatečné prozkoumanosti zájmového území, stále častěji 
požadovanou moderní formou vyjádření inženýrskogeologického modelu. Z tohoto 
pohledu je dovednost, kterou si student při zpracování své práce dobře osvojil, velice 
užitečnou pro jeho další profesní kariéru v IG. 
Ve své práci přinesl souborné a komplexní zhodnocení IG poměrů zájmové oblasti, 
které dosud nebylo provedeno. Výsledky práce zpřesňují znalost prostorového 
průběhu hlavních rozhraní a podávají komplexní přehled o prozkoumanosti území i 
jeho inženýrskogeologických poměrech.  
S postupem prací a zejména s přístupem Jána Studence ke studovanému tématu 
jsem byl velmi spokojen. Výsledky jeho práce splňují všechny formální požadavky na 
zpracování a jsou nepochybně přínosem pro celkové poznání 
inženýrskogeologických poměrů v areálu společnosti SYNTHOS a.s. Práce může být 
využita vlastníkem areálu jako základ grafického zpracování podnikové databáze 
průzkumných sond, jíž je možno v budoucnu dále aktualizovat. 
Diplomovou práci Jána Studence doporučuji k obhajobě. 

V Praze 8. 9. 2017               

Mgr. Jiří Rout 


