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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    V diplomové práci je nedostatečně zpracována problematika možností sanací sesuvů. 

Jinak je diplomová práce zpracována v požadovaném rozsahu.    

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

    Diplomová práce svojí strukturou odpovídá představám oponenta. Jednotlivé kapitoly mají 

logickou návaznost. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    V předmětné diplomové práci je řešena problematika stability svahu. Stěžejní částí je 

posouzení a návrh sanačních opatření  sesuvu násypového tělesa na silnici I/57 u Fulneku.    

    Obsahově má práce 51 stran textové části a 38 stran příloh. Textová část je rozdělena 

na úvod a 6 základních kapitol. V úvodu diplomantka specifikuje cíle a uvádí čtenáře do 

problematiky. V první kapitole popisuje obecně problematiku svahových deformací a 

klasifikuje typy sesuvů, což v následující kapitole správně použije pro klasifikaci konkrétně 

řešeného případu.  

    V kapitole 3 je popsána vlastní průzkumná činnost diplomantky. Ta vycházela ze studia 

získaných výsledků vrtného průzkumu, z geodetických měření násypu a především pak 

z laboratorních zkoušek geotechnických vlastností zemin na svépomocně odebraných 

vzorcích. Velmi kladně hodnotím analýzu získaných a vypočtených dat.  

Společně s kapitolou 3 je nejhodnotnější částí této diplomové práce kapitola 4. Studentka v ní 

mimo jiné stanovuje stupeň stability svahu zájmového násypu pomocí dvou různých 

výpočetních programů, které jsou založeny na odlišných metodách řešení. Jsou to výpočetní 

program GEO 5, jenž řeší stabilitu svahu pomocí metody mezní rovnováhy a programový 

systém Plaxis 2D, jenž pracuje na principu numerického modelování pomocí metody 

konečných prvků. Z výsledků variantních výpočtů vyplývá, že stupeň stability se v závislosti 



na použité metodě a vlastnostech zemin pohyboval od 1,03-1,44. Na základě těchto výsledků 

diplomantka zvolila pro analýzu vlivu sanačních opatření programový systém Plaxis 2D, 

ve kterém uvažovala parametry zemin stanovené vlastními laboratorními zkouškami. 

    V kapitole č. 5 jsou řešeny sanační opatření. Základním sanačním opatřením vycházejícím 

z osobní observace je odvedení vody z tělesa násypu systémem drenáží a revize žlabů. Jako 

další sanační opatření byly autorkou zvoleny samostatně přitěžovací lavice, hřebíkování 

svahu a kotvení svahu a dále pak kombinace těchto variant. Z numerického modelování 

vyplynulo, že požadovaného stupně stability min 1,5 bude dosaženo pouze kombinací 

odvodnění, přitěžovacích lavic a hřebíkování nebo kotvení. Závěr této kapitoly je doplněn 

o finanční zhodnocení. 

    Kapitola 6 shrnuje výsledky diplomové práce.       

   

4. Jiné poznatky, kritické připomínky, náměty do diskuze: 

    K věcné stránce diplomové práce mám tyto připomínky: V diplomové práci schází, jak už 

bylo zmíněno výše, obecný výčet sanací sesuvů alespoň s rámcovým popisem způsobu jejich 

provádění. V kapitole 4.1.1. nesouhlasím s obecným konstatováním, že v případě průsaku 

vody je třeba počítat s nižší stabilitou a konečně v kapitole 5 mi chybí detailnější zpracování 

návrhu drenážního systému. 

 

    Náměty do diskuze:  

− Co je důvodem současných stabilitních problémů? 

− Byly prováděny parametrické výpočty stupně stability při různých roztečích a délkách 

zeminových hřebíků, resp. kotev? Pokud ano, jak to ovlivnilo velikosti stupně stability? 

− Čím si vysvětlit specifický průběh smykové plochy na obr. 28?     

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Současný stav návrhu sanace zájmového sesuvu mi není znám. Diplomová práce může vést 

k rozšíření, případně ke srovnání již navržených opatření.   

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Výběr a využití studijních pramenů se zdá být velmi dobrý. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Jazyková stránka a formální zpracování je nejslabším článkem této diplomové práce. 

V práci se nachází velké množství gramatických a pravopisných chyb, místy chybí 

stránkování, práce trpí nedostatečným až ledabylým grafickým zpracováním. Navíc v mnoha 

ohledech nesplňuje náležitosti odborného textu (citace, seznam použité literatury, značení 

vzorců atd.).    

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Diplomová práce může vést k rozšíření, případně ke srovnání již navržených opatření.   

 

9. Práci hodnotím:  

    Opomenu-li  hodnocení formální stránky rozvedené v bodě č. 7, doporučuji diplomovou 

práci k obhajobě a hodnotím ji         

     - velmi dobře -         
 
 
           Dne  5.1.2012   
     Podpis oponenta 

 


