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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce řeší mapování a inventarizaci sesuvů vybraného území v ostravské Stromovce.
Hlavním cílem práce bylo lokalizovat a klasifikovat aktivní, potenciální či stabilizované svahové
deformace na vybraném území a přenést tyto poznatky do praxe formou zhodnocení rizika pro
současnou a budoucí výstavbu. Práce naplnila základní osnovu jejího zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Základní struktura práce odpovídá sice přesně zásadám pro vypracování diplomové práce, ale dle
mého názoru mohl diplomant při uspořádání kapitol předřadit teoretické základy a metodiku
zkoumání před vlastní popis zkoumaného území. Mimo to je práce logicky správně členěna a text je
srozumitelný včetně zvládnutí odborné terminologie v českém jazyce.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce splňuje základní požadavky kladené na diplomové práce v oboru.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V práci je provedena kvalitní rešerše týkající se zhodnocení kvality horninového prostředí
studovaného území. V metodické části velmi oceňuji kvalitní terénní práci diplomanta včetně
inovativního využití přesného dokumentování odlučných hran svahových deformací pomocí GPS.
Tímto se mimořádně zvyšuje přesnost získaných dat a jejich použití v praxi. V kapitole o faktorech
způsobujících svahové deformace autor použil tradiční členění, ale bylo by dobré porovnat jednotlivé
klasifikace a zamyslet se např. nad klasifikací faktorů svahových deformací z hlediska délky jejich
působení nebo změny napjatosti či pevnosti horninové hmoty v horninovém masivu. Obr. 2.11 a 2.12
představují geologické řezy studovaného území, ale nejsou znázorněny v žádné mapě.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Využití GPS pro přesnou dokumentaci odlučných hran svahových deformací.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Práce vychází jak z dostupných monografií a mapových podkladů, tak i z internetových zdrojů. Chybí
však ve větší míře odkazy na články v odborných časopisech. V soupisu literatury by bylo vhodnější
použít číslování jednotlivých zdrojů, ztrácí se tím přehlednost. Taktéž je nutno podotknout, že
diplomant vycházel z celé řady závěrečných zpráv o průzkumech zkoumaného území a uvedl jejich
soupis v příslušné kapitole na str. 15 a 16, ale to neznamená, že by už neměly být uvedeny v soupisu
literatury. Některé citace nejsou uvedeny přesně např. na str. 35 je citace Pašek, et al., 1995, ale
správně by mělo být Pašek, Matula et al. 1995, jak je uvedeno v soupisu literatury.

7. Hodnocení formální stránky.
Autor, přes drobnosti uvedené výše, plně prokázal schopnost samostatné odborné práce, a to jak v
terénu, tak i při zpracování výsledků formou odborného textu.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce, resp. data shromážděná v práci je možno využít k predikci stabilitních poměrů v
horninovém prostředí ostravské stromovky a tím zabránit škodám na stavebních konstrukcích. Velmi
oceňuji, že diplomová práce má praktický význam a diplomant se tímto naučil směřovat výzkum do
prakticky aplikovatelných témat.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci. Hodnotím ji stupněm "výborně".
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