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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Vplyv tepla na geotechnickévlastnosti bentonitu 
Jméno autora: Bc.Mária Kollárová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Centrum experimentální geotchniky 
Oponent práce: Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: FSv ČVUT v Praze, Katedra geotechniky 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vlastní zadání lze hodnotit jako náročnější vzhledem k množství sledovaných veličin a vzhledem k časové náročnosi 
jednotlivých zkoušek.  
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno beze zbytku. Byly provedeny všechny potřebné zkoušky a to i přes to, že se vzhledem k časové 
náročnosti nestihlo provést a vyhodnotit vliv tepla na hydraulickou vodivost a bobtancí tlak bentonitu naměřený na 
propustoměrech. Jednalo se o další z mnoha zkoušek, které ale nevlivní celkový obraz práce.   
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student zvolil správný postup řešení, který daný problém vyžadoval. Byly použity dnes již běžné postupy pro uvedenou 
problematiku a nebyl zde zkoušen žádný nový postup nebo inovativní řešení, což vůbec nezmenšuje hodnotu předložené 
práce.   
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce splňuje odbornou úroveň diplomové práce. Diplomantka předvedla schopnost analyzovat daný problém, správně 
provádět laboratorní postupy a následně je vyhodnotit. Diplomantka využila maximum podkladů jak z domácí, tak světové 
literatury.  
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je výborná. Práce je přehledně členěná, grafy jsou názorné a obrázky ilustrativní.   
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Diplomantka využila maximum studijních materiálů k řešení práce.  Jsou zde použity různé prameny, které jsou vhodně 
kombinovány a doplňovány. U jedné práce (Sun, Mašín a Najser) chybí rok vydání.   
 
Další komentáře a hodnocení 




