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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stabilizace podkladních vrstev dopravních staveb pomocí 

druhotných surovin 

Autor práce: Karolína Buřičová 

Oponent práce: doc. Ing. Karel Kulísek, CSc. 

Popis práce: 

Práce je zpracována v odborné textové části v celkovém širokém rozsahu přesahujícím 70 stran, 

včetně použité literatury (uvádí v seznamu poměrně široký rozsah 66 odkazů publikací a 

webovských informačních zdrojů v ČR a zahraničí). Vhodně je uveden seznam tabulek, obrázků, 

grafů a použitých zkratek a symbolů v celkovém rozsahu 89 stran. 

Zadání práce reaguje na posouzení možnosti využití druhotných surovin pro stále aktuální 

problematiku stabilizace podkladních vrstev vozovek resp. železničních staveb, navíc s ohledem 

na ekonomické a ekologické aspekty. 

Práce je přehledně rozdělena na úvod, teoretickou část, cíl práce, praktickou část a závěr. 

V teoretické části je popsán současný stav poznání a provádění podkladních vrstev dopravních 

staveb, se zaměřením na železniční stavby. V dalším textu jsou uvedeny v kapitole 2 současně 

používané primární suroviny vhodné do podkladních vrstev dopravních staveb. V další části je 

stručně popsán cíl práce, odpovídající zásadám pro vypracování práce. 

Praktická část je dle metodiky logicky a chronologicky rozdělena do čtyř etap. Podstatnou 

praktickou částí práce je Etapa II a Etapa IV, zabývající se vlastním návrhem optimalizace 

druhotných surovin a experimentálním ověřením druhotných surovin do podkladních vrstev 

dopravních staveb. Výsledky získané v uvedených kapitolách umožňují autorce formulovat 

v poslední kapitole závěry práce, zaměřené na výběr optimální směsi dosahující požadovaných 

parametrů dle předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek.  

Zpracování jednotlivých částí bakalářské práce odpovídá zásadám pro vypracování práce.         

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené bakalářské práci mám následující doplňující připomínky: autorka v textu při 

citování neuvádí celé znění zákonů, je třeba prověřovat v odkazech na platnost norem, na str. 

28 – kapitola 2.2.5.6 je chyba v popisu normy, v práci není dodrženo vzestupné citování zdrojů 

na použitou literaturu, na str. 75 je v textu špatně uvedeno číslování obrázků 18 a 19, v grafech 

7 až 9 či jejich popiscích chybí informace, že směsi obsahují 1,5 % vápenného hydrátu, v Použité 

literatuře jsou dle ČSN ISO 690 drobné chyby (viz. např. [54]). 

 

K předložené bakalářské práci mám následující dotazy: 

Autorka v experimentální části Etapy I zmiňuje zkoušky po 28 dnech zrání, bylo by zajímavé, zda 

vyšla hodnota pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání u směsi obsahující 6 % cementu více jak 1,0 

MPa (dle předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek).  

Závěr: 

Zadání bakalářské práce koresponduje s obsahem věcné části, po formální stránce nejsou 

zásadní výhrady, některé připomínky jsou uvedeny výše. 

Práce je pečlivě sestavena, získané poznatky a závěry jsou utříděny a vyhodnoceny. K zaměření 

jsem vyjádřil kladné stanovisko, doporučuji v dané problematice vzhledem k aktuálnosti 

pokračovat.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


