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Aktuálnost tématu disertaění práce

komentář: Důvody vysoké aktuálnosti problému jsou zevrubně popsány v práci - v rámci
udrŽitelného rozvoje je obecně nutno nalézt způsoby, jakzacházet s odpadem, jak recyklovat či
jak odpadový materiál ekologicky vyuŽívat. V prácije uvedeno, Že ČR patří k největším
producentům úletového popílku a je zásadní nutností pro něj najít smysluplnější uplatnění s cílem
red u kce zřizov áni velkoplošných odkal išť.

E vvnikaiící X nadprůměrný prumernv podprůměrný [l slabý

Splnění cílů disertační práce

komentář: Cílem práce bylo prověření moŽnosti vyuŽĺtí popílku ke stavbě geotechnických
konstrukcí, porovnánís konvenčními materiály a ověření metody mikrovyztuŽování tohoto
materiálu za účelem posílení mechanicko-fyzikálnĺch parametrů, a tedy zvýhodněnítohoto
odpadového materiálu proti materiálům konvenčním/klasickým, tj. především těŽeným horninám

Cíl práce byl podle názoru oponenta naplněn, práce je komplexní a pokývá zkoumanou
problematiku detailně od specifikace vstupnĺch komponentů (popílekavýztuŽ) aŽk příkladům
návrhu relevantních geotechnických konstrukcí.
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Metodv a postupv řešení
komentář: Autorka v práci postupuje logicky:

Jsou prezentovány výsledky vybraných rešerší k dané problematice, dále pak jsou popsány
v praxi prováděné způsoby vyztužovánízemin resp. popílků jak technologií makrovyztužování,
tak předmětnou technologií rozptýlené výztuže, přirozeně pak přechází ke způsobům navrhování
konstrukcí vyztuŽených krátkými vlákny, popisuje vstupní materiály vč. způsobu jejich vzniku a
uvádí konkrétní příklady jiŽ realizovaných staveb. Následuje vlastní laboratornĺ práce na vzorcĺch
popílků se stanovenĺm dosaŽitelných parametrů pro daný materiál a tyto parametry pak aplikuje
ve vlastních návrhových posouzeních zvolených variant silničního násypu.

Autorka postupuje vŽdy od obecných informací azásad ke konkretizaci a detailnímu
rozpracování předmětu díla' ke všem výsledkům vŽdy zaĄímá stanovisko s cílem zjištěná fakta
zobecnit a navrhuje jejich vyuŽití.

vvnĺkaiící X nadprůměrný průměrnÝ podprůměrný E slabý



Výsledky disertace _ konkrétní přínosy disertanta

komentář: Práce hodnotímoŽnostizlepšenímechanicko-fyzikálních parametrů na konkrétních
vzorci popílku vyztuženého krátkými polypropylenovýmivlákny. Na sérii laboratorních testů
objektivně prokazuje dosaŽené parametry a vliv zlepšených paramentrů pak demonstruje na
přĺkladech stabilitních výpočtů. V prácije tak pojem mikrovyztužování dokumentován od procesu
výroby násypové hmoty z popĺlkŮ aŽ k vlastní realizaci stavby, je tak komplexně prezentován
smysl vlastn ího vyztuŽov ání.
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Význam pro praxi a pro rozvoi vědního oboru

komentář: Práce jasně prokazuje moŽnosti zlepšení předmětných odpadních surovin a ukazuje
způsob a postup, jakým je moŽné/nutné v případě záměru aplikace vyztuŽených popílků
dosáhnout pozitivních výsledků. Autorka v práci podle názoru oponenta hodnotí moŽnosti
zlepšování popílků předmětnou technologiíobjektivně, metodu nepřeceňuje, avšak uvádí
příklady aplikací, kde můŽe být technologie mikrovyztužováni konkurenceschopnou např. proti
technologii makrovyztužováni, event. kde ji můŽe nahradit.

Práce pokývá určitý segment hodnocenítechnologie. Následující práce v tomto oboru budou
sledovat širokou škálu materiálových vstupů, na nichŽ jsou výsledky zlepšení vlastností závislé.
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Formální úprava disertační práce a ieií iazyková úroveň

komentář: Práce je logicky a přehledně členěna. V určitých jejích částech by snad bylo moŽné
omezit opakování jiŽ sdělených faktů.

Jazyková Úroveň vynikající, výjimečné pouŽití anglikanismů typu " přírodní agregát" lze jistě
připsat na vrub studijní a řešeršní literatuře v cizím jazyce.

Citace vŽdy pojmenovány, seznam literatury uveden.
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Připomínky

Stavby s velkými geotechnickými konstrukcemi, coŽ jsou většinou stavby dopravní, reprezentují
úměrně velkou zátéž pro Životní prostředí. V prácijsou aspekty ekologie okrajově zmíněny,
postrádám však alespoň odkazy na konkrétnízhodnocení vlastnostíjak popílků, tak plastové
mikrovýztuŽe, nebot'neuspokojivá zjištěnív tomto ohledu by mohla být zásadní kontraindikací
vyuŽ|tí těchto pozitivních poznatkŮ z oboru geotechniky.

Závěľečné zhod nocení d isertace



oponent hodnotí práci autorky nadprůměrně a doporučuje ji k obhajobě
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