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Bakalářská práce ,,Yyužití ztekucených zemin ve formě zpětných samozhutnitelných

záIivek" je zaměřena na velmi aktuální problematiku vyuŽitelnosti zemin zvýkopových prací,

která při nevhodném sloŽení často končí na skládkách. Jedná se o přelomovou technologii

ztekucení zemín, která v tuzemsku není dosud zcela pouŽivána. Y zaÍtrantči je tato

technolo gi e pop s ána a r ea|izov ána p ovze výj imeěně.

Bakalářská práce vhodným způsobem qužívá poznatky ze studia odborné literatury a

výsledky výzkumu prováděného na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Teoretická

část je rozdělena do tří hlavních kapitol, první je věnována popisu geologické situace zemin
na územi ČR. prenedně jsou v této části uvedeny půdní typy regionů a jejich geologické

sloŽení. V rámci kapitoly je zároveřt uvedena klasifrkace zemjn a jejich zatÍiděni dle

aktuálních norem. První ěást zároveň, dle zákona o odpadech ě. 15611998 Sb., popisuje

moŽnosti' kdy se výkopová zemina nemusí tadtt mezi odpady a nenakládá se s ní jako

s odpadem.

Druhá kapitola je věnována popisu stabilizace zemin,jako jedna zmožnostijejich úpravy.

Je rozdělena na stabilizaci zemin pomocí vápna, cemenfu a ostatních druhů stabilizace. Tato

část slouŽí jako následné hodnocení a optimalizaci při návrhu směsí prováděných v praktické

části této bakalářské práce. Hodnoceny jsou zde suroviny, jako je vápno, cement, popílky a
další suroviny vhodné pro stabilizací zemin.

Ve třetí kapitole je uveden přehled použivaných metod a vhodných přísad pro ztekucení

zemln. Přehledně jsou zde uvedeny používané metody ztekucení zemin pomocí vhodných
přísad. Autor zde uvedl výčet možných ztekucujících a plastifikačních přísad, které se mohou
použit v souvislosti s daným typem zeminy. Jedná se o stěžení část této bakalářské práce, na

kterou navazuje praktická část.

V praktické části autor ověřuj e rizné druhy ztekucujících a plastifikaěních přísad.

Z hodnocení experimentů vycházíh|avní přínosy práce, mezi které patří pilotní určení druhu a

množství pojiv vhodných pro stabíIízaci zemin a zároveň mnoŽství a druh ztekucujícíh přísad

vhodných pro ztekucení zemin.

Bakalářská práce je velmi rozsáhlá (celkem 75 stran bez příloh) a obsahuje formální

náleŽitosti, jako je splnění cíle bakalářskó práce a zásad pro Vypracováni. Na práci oceňuji
přehlednost, vlastní přínos pro výzkum a návrh dalšího postupu řešení.

}i4ezi připadné nedostatky bakalářské práce patří především gramatické chyby a slovosled

ve větách, například věta cituji: ',Jestli-Že zemina obsahuje prachovité částice, je rychlost

větši, za kterou se voda objeví azase zmizí.*, která nedává smysl. Dalším nedostatkem je

neuvedení odkazů na literaturu zaněkterými odstavci, nedodržení pořadí v číslování odkazů,

chybně uvedená literatura, chybějící odkaz na zÍkon o odpadech a normu ČsN p,N Iso
14ó88-1 , která by|a zároveň v textu uvedena nesprávně. Chybějící odkaz na norrnu je také



v kapitole 4 (poslední odstavec), kde autor pojednává o požadavcích na zeminy, ale neuvádí,

o jakou norÍnu se jedná.

Autor mohl obohatit svou práci o zdroje literatury' které mu byly doporučeny v zadáni

bakalařské práce. Bakalářskou práci tedy hodnotím znfunkou Cl2.
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