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1. Základní hodnocení závěrečné práce: 
 Předkládaná diplomová práce je zpracována na 67 stránkách textu včetně 37 obrázků, 
a 9 tabulek. Text je doplněn 3 převážně volně vloženými přílohami. 

Text je rozdělen do 4 hlavních  kapitol, které jsou rozčleněny do podkapitol. 
 Práce se zabývá problematikou mapování a klasifikace sesuvů v poměrně velmi málo 
antropogenně ovlivněné části intravilánu města Ostravy.  

Připomínky: 
- V rámci kapitoly 2.4.1. se hovoří o zatřídění zemin (S3, S5). Dle jaké 

klasifikace?Proč není uvedeno zatřídění u všech zmíněných horninových typů? 
- U popisu svahové deformace č. 7 v kapitolách 3.7. a 3.8. považuji za vhodnější 

popsat střed deformace jako pramen, než jako bahnitou plochu. 
- Z hlediska nebezpečnosti bych jako rizikovější hodnotil svahové deformace č.7,  

9.a 13.  než č.5. Prosím o diskusi k této problematice. 
- Vysvětlete prosím  možnosti  „ovlivnění rovnovážného stavu s.d.“tak jak jsou 

zmíněny na str. 58 dole. 
- Na str. 59 v prvním odstavci vypadla patrně technickou chybou část věty. 

Prosím o správnou interpretaci. 
- Polemika o rozporu zákresů dosud registrovaných svahových deformací a 

jejich aktuální lokalizace v terénu by zasloužila více pozornosti. Prosím o 
doplnění. 

2. Hodnocení přístupu autora ke zpracování závěrečné práce: 
Diplomant pracoval samostatně a byl v pravidelném kontaktu s vedoucím DP. Na své 

práci pracoval průběžně, systematicky a dlouhodobě. Obzvláště je nutno ocenit především 
praktickou stránku - práci v terénu a to včetně využití GPS technologie, se kterou student 
dosud neměl žádné zkušenosti. 
3. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano. 
4. Jiné poznámky a kritické připomínky: 

Žádné. 
5. Hodnocení formální stránky: 

Práce je vhodně rozdělena do kapitol a podkapitol. Z hlediska jazykového je na dobré 
úrovni a to i přes fakt, že autorem je zahraniční student.  
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Přetisk barevných obrázků je dosti tmavý, což znesnadňuje orientaci a ubírá na jejich 
vypovídací schopnosti. 

Citace instituce Geofondu ČR je v textu ne vždy správná a nejednotná. 
6. Způsob využití: 
 Práce přináší zásadní nové poznatky o rozšíření svahových deformací v rámci 
studované lokality. Výsledky je velmi dobře možné uplatnit v praxi a to zejména při stávající 
intenzivní rekonstrukci areálu ZOO, kde se stabilitami problémy potýká většina nových 
investičních záměrů. Vyplněním a odesláním registračních listů svahových deformací bude 
zajištěno podchycení těchto jevů v centrální databázi což má z hlediska běžné geologické 
praxe značný význam. 
7. Celkové hodnocení práce: 

Je možno konstatovat, že diplomant splnil zadáním stanovený cíl. Diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě a klasifikuji výborně. 
 
 
 
 
V Ostravě, dne 17.5.2011    
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