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Jméno a příjmení diplomanta: Bc. David Siwý 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomová práce odpovídá zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomová práce se v obecné části věnuje poloskalním horninám a jejich vlastnostem 

a popisu zkoumaných lokalit. V experimentální části práce autor popisuje provádění 

laboratorních zkoušek smykové pevnosti a stanovení modulu přetvárnosti na prohnětených 

(rekonstituovaných) vzorcích. V závěru srovnání výsledky zkoušek s odvozenými parametry 

dle používaných klasifikací RMR a GSI. 

 

Diplomová práce má 74 stran textu a 21 stran příloh.  

 

Text diplomové práce logicky na sebe navazuje. Bohužel, práci chybí sumarizující 

a zobecňující část v závěru s doporučením, jak postupovat při stanovení parametrů 

poloskalních hornin. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce se věnuje problematice stanovení fyzikálně-mechanických vlastností 

“poloskalních“ hornin a definování jejich charakteristických hodnot. Výsledky zkoušek 

a analýza se věnují jílovcům karpatského flyše (z prostoru tunelů Jablunkov a Žilina). V rámci 

práce byly provedeny laboratorní zkoušky rekonstituovaných (prohnětených) vzorků jílovců 

odebraných z tunelu Žilina.  

 

Autor se, bohužel, nesnažil navrhnout postup, jak optimálně stanovit parametry jílovců tak, 

aby návrhy tunelových či dalších staveb byly optimální a co možná nejlépe odrážely charakter 

horninového masivu. 
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Připomínky k textu diplomové práce jsou uvedeny níže.  

 

Seznam použitého značení 

Autor používá pro c´a ´označení ekvivalentní soudržnost, resp. ekvivalentní úhel vnitřního 

tření. V anglicky psané literatuře se toto označení používá pro efektivní soudržnost a efektivní 

úhel vnitřního tření. 

 

U všech modulů (modul přetvárnosti, edometrický modul, presiometrický modul) autor uvádí, 

že se jedná o pružnostní modulu, přičemž se vždy jedná o moduly spojené s přetvářením 

zeminy (horniny). 

 

Některé zkratky (PLT, RMR, RQD, UCS) jsou vysvětleny v anglickém originále a nejsou 

přeloženy, což by mělo být minimálně u pevnosti v prostém tlaku (uniaxial compressive 

strength – UCS). 

 

Termín mez dotvárnosti (pf) je nesprávně přeložen ze slovenštiny. Jedná se o mez přetvoření. 

 

kap. 1 Úvod 

Na začátku kapitoly není striktně použitý odborný styl textu, ale autor sklouzává k osobnímu 

hodnocení.  

 

Ve třetím odstavci autor chybně formuluje závěr ve větě: “Tento typ horniny má nízkou 

pevnost, aby mohl být zkoušen v laboratořích hornin, proto se přistoupilo ke stanovení 

pevnostních charakteristik na rekonstituovaných vzornících.“ Takto jednoznačně nelze 

k problému stanovení parametrů poloskalních hornin (v našem případě jílovců) přistupovat. 

Lze využít terénních zkoušek (smykové zkoušky in situ, presiometrické zkoušky apod.), 

případně využít zkoušek z oblasti mechaniky zemin. Bylo by vhodné použitou “zkratku“ 

rozvést a vysvětlit. 

 

Věta: “Poloskalní horniny karpatského flyše se ovšem vyskytují v širokém geologickém 

spektru možných variant, …“ postrádá vysvětlení, co si máme pod širokým spektrem 

možných variant představit.  

 

kap. 2. Poloskalní horniny (weak rocks), jejich vlastnosti a příklady  

Ve druhém odstavci autor popisuje nežádoucí jevy, které ovlivňují vlastnosti poloskalních 

hornin. Bohužel, text v následující větě je nepřesně přeložen z angličtiny.  

 

V posledním odstavci na str. 2 autor zmiňuje odběr vzorků první třídy. Neuvádí, však z čeho 

klasifikace vzorků vychází (ČSN EN ISO 22475-1) 

 

Ve druhém odstavci na str. 13 autor uvádí, že přístup k vlastnostem poloskalních hornin je 

skeptický. Tato formulace nevystihuje konzervativní přístup k volbě vstupních parametrů 

poloskalních hornin do statických výpočtů.  

 

Kap. 2.1 Klasifikace skalních hornin dle pevnosti 

Převzaté grafy 1 a 2 nejsou dostatečně čitelné (zejména graf 1). Není vhodné do diplomové 

práce vkládat naskenované obrázky. Oba grafy s uvedením zdroje bylo možné překreslit 

a doplnit o české popisky a českou legendu.  
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Ve výčtu příkladů poloskalních hornin se opět objevují nedostatky v překladu z angličtiny 

(např. málo slinutý kvarcit), ale i věcné chyby. Např. uhlí nepatří mezi cementační sedimenty, 

ale mezi kaustobiolity (viz např. klasifikace sedimentů Konty 1981, nebo Kukala 1983), lahar 

není horninou, ale jedná se bahnotok se sopečnými pyroklastiky. Uvádět mezi příklady 

poloskalních hornin obecný termín metavulkanické horniny je zavádějící. Metavulkanickou 

horninou jsou nejen málo pevné zelené břidlice, ale i velmi pevné eklogity. 

 

Kap. 2.2 Vymezení pojmu poloskalní horniny 

Autor chybně cituje normu, ze které vychází klasifikace hornin v České republice. Jedná se 

o ČSN 73 1001 a nikoliv ČSN 72 1001. Navíc klasifikace hornin z neplatné ČSN 73 1001 

byla převzata do platných norem ČSN 73 6133 nebo ČSN P 73 1005. 

 

Kap. 3.1.2 Smyková pevnost drsných ploch 

Ve vzorci na str. 21 je uveden symbol b a ve vysvětlivkách pod vzorcem je vysvětlivka pro 

symbol r.  

 

Kap. 3.1.3 Hoek-Brown kritérium porušení 

Název kapitoly by měl být přeložen do češtiny Hoek-Brownovo kritérium porušení. Na straně 

23 je uvedena zkratka HB podmínka, aniž by byla před tím vysvětlena. Jedná se o Hoek-

Brownovu podmínku. Na str. 24 jsou nesprávně přeloženy významy efektivní soudržnosti c´ 

a ´ jako ekvivalentní soudržnost a ekvivalentní úhel vnitřního tření. 

 

Kap. 3.3 Okrajové podmínky použití smykových zkoušek 

Rozbor použitelnosti smykových zkoušek vzorků zemin a hornin a vzorků rekonstituovaných 

by si zasloužil podrobnější analýzu, kterou v minulosti provedl např. Skempton (1964) 

a Fredlund (1978). 

 

Kap. 4. Inženýrskogeologické poměry vybraných lokalit karpatského flyše 

Autor nepopsal hlavní rozdíl mezi flyšovými horninami v prostoru tunelu Jablunkov a tunelu 

Žilina. Zatímco u tunelu Jablunkov se jedná o horniny vněkarpatského flyše, u tunelu Žilina 

se jedná o vnitrokarpatský flyš. Horniny podmenilitového souvrství u tunelu Jablunkov 

neobsahují téměř žádný podíl montmorillonitu a z jílových minerálů převládá illit. V jílovcích 

hutinského a zubereckého souvrství u tunelu Žilina naopak podíl montmorillonitu výrazně 

převládá. Mineralogické složení výrazně ovlivňuje i mechanické vlastnosti jílovců na obou 

lokalitách. 

 

V kap. 4.1.1 autor cituje neplatnou oborovou normu ON 73 6196, podle které se stanovuje 

hloubka promrzání. Je nutno upozornit, že stanovení hloubky promrzání pro silniční stavby je 

popsáno v předpise TP170, pro železniční stavby v předpise S4. 

 

Kap. 5 Stanovení pevnostních charakteristik prohnětených vzorků 

Metodika zkoušek prohnětených (rekonstituovaných) vzorků byla převzata z interní metodiky 

akreditované laboratoře SG Geotechniky a.s. (dříve ARCADIS CZ a.s.). 

 

Autor ve spolupráci s laboratoří VUT v Brně aplikoval na prohnětené vzorky rychlost 

smýkání 0.002 mm/min a předpokládal, že se dosažené výsledky nebudou lišit od výsledků 

zkoušek s rychlosti smýkání 0.001 mm/min, která se používá v akreditované laboratoři SG 

Geotechniky a.s. (dříve ARCADIS CZ a.s.). Tento předpoklad se nenaplnil. V případě 

prohnětených vzorků je nutno smýkat rychlostí 0.001 mm/min. a nižší (Fredlund D.G., 

Morgenstern N.R. and Widge, R.A. (1978). The shear strength of unsaturated soils. Canadian 

Geotechnical Journal, 15(3), pp: 313-321.). Bohužel, velmi pomalá rychlost smýkání není 
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možná na všech přístrojích pro krabicové smykové zkoušky. Rovněž se doporučuje dodržet 

velmi dlouhou dobu provádění zkoušky (7-14 dnů).  

  

Kap. 5.2.2 Výsledky laboratorních zkoušek 

Bohužel, obě krabicové smykové zkoušky nebyly dokončeny. Nebylo dosaženo reziduálního 

napětí. Autor uvádí závadu na smykači, bez bližší specifikace. 

 

Kap. 5.2.3 Porovnání výsledků laboratorních zkoušek  

Jako cenné se jeví porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení smykové pevnosti 

v akreditované laboratoři SG Geotechniky a.s. a laboratoři VUT v Brně. Výsledky 

akreditované laboratoře mají vyšší vypovídací úroveň a jsou věrohodnější než zkoušky 

provedené v laboratoři VUT v Brně. Příčinou byla pravděpodobně nedostatečná konsolidace 

a vyšší rychlost smýkání u zkoušek provedených na VUT v Brně. Bohužel, zkoušky nebyly 

znovu opakovány pro ověření příčin rozdílů.   

 

Kap. 5.3.1 Deformační vlastnosti prohněteného vzorku 

Autor nezdůvodňuje nízké hodnoty edometrického modulu přetvárnosti prohnětených vzorků 

oproti vzorkům jílovců, které nebyly rekonstituovány. Pouze konstatuje naměřené hodnoty.  

 

Kap. 5.3.1 Zhodnocení presiometrických zkoušek na vybraných lokalitách 

Autor uvádí, že v případě tunelu Jablunkov nebyla ověřena jednoznačná závislost výšky 

nadloží na hodnotě presiometrického modulu.  Bohužel, autor nevybral z článku Kresty 

(2013) ten nejvhodnější obrázek. Daleko vhodnější by bylo posoudit závislost hodnoty 

presiometrického modulu na vzdálenosti od rozhraní kvartér – paleogén (viz Kresta 2013). 

Formální připomínka – špatné číslo kapitoly, správně 5.3.4. 

 

Kap. 6.2 Stanovení odvozených parametrů dle GSI 

Autor, bohužel, porovnával výsledky smykových zkoušek na prohnětených vzorcích 

s výsledky hodnocení dle GSI. Je nutno upozornit, že takto nelze postupovat. Měly být 

porovnány výsledky laboratorních zkoušek neprohnětených vzorků. 

 

Kap. 6.3 Zhodnocení vlastností poloskalních hornin 

Autor dostatečně nepochopil, proč byly prováděny zkoušky na rekonstituovaných 

(prohnětených) vzorcích. Důvodem bylo ověřit parametry hornin při kolapsu tunelu 

Jablunkov, případně nadvýlomu v tunelu Žilina. Parametry hornin před kolapsem byly určitě 

vyšší než při něm. 

 

Klasifikace GSI upravená pro flyšové horniny je vhodným nástrojem pro odvození smykové 

pevnosti poloskalních hornin. Opět je nutno zdůraznit, že výsledky klasifikace dle GSI nelze 

porovnávat s výsledky zkoušek na prohnětených vzorcích.  Prohnětené vzorky představují ten 

nejméně příznivý stav horninového masivu, ke kterému dochází obvykle při jeho porušení.  

 

Kap. 7 Závěry a doporučení 

Práci chybí sumarizující část, ze které by vyplynulo, jak postupovat při stanovení smykové 

pevnosti a deformačních parametrů poslokalních hornin tak, aby doporučené charakteristické 

vlastnosti těchto hornin mohly být použité ve statickém výpočtu a návrhu zajištění výrubu 

tunelů. 

 

Přílohy 

U převzatých příloh není citován zdroj (např. Příloha 1, 4, 5, 6, 7, 8). 
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5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Práce obsahuje výsledky zkoušek na prohnětených vzorcích jílovců z tunelu Žilina. Bohužel, 

výsledky krabicové smykové zkoušky nejsou úplné vzhledem k poruše smykače. Bohužel, 

nebyly zkoušky opakovány. Za přínosné považuji i provedení vyhodnocení vlažností jílovců 

na tunelu Žilina dle klasifikace GSI a RMR. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Autor vycházel pouze z doporučené literatury v zadání diplomové práce. V obecné části by 

bylo vhodné dále pracovat z pracemi Skemptona, případně Fredlunda. Rovněž byly 

opomenuté platné normy obsahující klasifikaci hornin (ČSN 73 6133, ČSN P 73 1005). 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Text zejména v úvodu a závěru se stylově odklání od odborného stylu. Při překladu ze 

zahraniční literatury byly často použité nevhodné a v České republice nepoužívané termíny. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Práce doplňuje informace o vlastnostech flyšových hornin na tunelu Žilina. Její výsledky lze 

použít v komplexním hodnocení postupu výstavby na tomto tunelu. 

 

9. Práci hodnotím:  

Práci hodnotím dobře.  

     

 

    V Ostravě, dne 3.1.2018   

     Podpis oponenta 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


