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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Vyhovující – DP zadaný úkol naplňuje v plném rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Vyhovující – DP je vyvážená, struktura, rozsah a sled kapitol odpovídá rozsahu zadání. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

DP je hodnocena jako vyvážená, technicky a obsahově komplexní, textově přehledná a 

srozumitelná. 

DP poskytuje výchozí geotechnické hodnocení lokality a nabízí variantní řešení technické 

stabilizace území, vč. parametrického vyjádření stupně stability a stabilizačního účinku 

konkrétních konstrukčních řešení. 

DP svým rozsahem a obsahem poskytuje kvalitní materiál odpovídající studii konkrétního 

technického řešení stabilizace svahu – lokalita Havířov Bludovice, ul. Svážná 22. 

DP obsahuje obecný úvod do problematiky sesuvných území. Nosná část DP komplexně 

řeší reálný případ stabilizace tělesa sesutého svahu, vč. konkrétního návrhu variantních 

technických řešení a jejich vzájemného srovnání. DP podává popis a hodnocení výchozích 

prostorových, stavebně-technických a geotechnických poměrů v lokalitě. Parametrickou studií 

je hodnocen výchozí stabilitní stav v lokalitě, indikovány jsou příčiny a mechanismus 

sesuvného pohybu. Na základě hodnocení výchozích podmínek zpracovatel DP navrhuje 

konkrétní technické řešení k zajištění stability svahu. Technické řešení je navrženo, 

rozpracováno a stabilizační funkce dokladována ve dvou variantách. Varianta 1 – gabionové 

kce. a varianta 2 – technologie hřebíkování. DP navrhuje stavebně-technické a konstrukční 

řešení a technologický postup provádění. Kritické stabilitní stavy a stabilizační účinky 

navržených konstrukcí jsou vyjádřeny stupněm stability. Stabilitní výpočty jsou provedeny na 

matematických modelech MKP (Plaxis 2D), výstupy jsou dokladovány graficky a tabelárně. 

Součástí DP je obecný návrh monitoringu lokality a srovnání cenových nákladů technických 

řešení.  

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Bez kritických připomínek, DP je hodnocena jako vyvážená, technicky a obsahově 

komplexní. Se závěry DP je možné souhlasit, kritické smykové plochy a stanovené hodnoty 

stupně stability korespondují s reálným stavem na lokalitě. 

 

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

DP řeší konkrétní technickou úlohu, přínosem DP je hodnocení výchozí stabilitní situace, 

indikace příčin sesuvného pohybu a návrh technického řešení, vč. vyjádření míry 

stabilizačních účinků navržených konstrukcí. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr a využití podkladů a technické literatury odpovídá tématickému zadání a 

technickému řešení DP 

 

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

Jazyková stránka bez zásadních připomínek, DP je hodnocena jako přehledná a 

srozumitelná. 

 

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

DP naplňuje funkci plnohodnotné studie technického řešení stabilizace svahu v lokalitě 

Havířov Bludovice, ul. Svážná 22. Materiál DP může sloužit jako podklad k následnému 

projektovému řešení stabilizace území. 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   výborně 

     Výborně 

 

 

 

 

 

    Dne 4.1.2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


