
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Katedra: 224 
Akademický rok: 2015/2016 
 
 
 

HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
 

Název diplomové práce: Zajištění stability svahů místní vodoteče v lokalitě Havířov 
Bludovice, ul. Svážná 22 

Jméno a příjmení autora práce: Bc. Dominik Habarta 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Stolárik, Ph.D. 
 
 

Diplomová práce se zabývá řešením sesuvu svahu. Zadavatelem práce byla firma SG 

– Geoinženýring. Zadání práce bylo rozčleněno do devíti bodů a to: Základní údaje – popis 

stavebně-technických a územních podmínek, prostorové situování a účel stavebního zásahu, 

Zhodnocení inženýrsko-geologických, hydrogeologických a geotechnických poměrů, 

Geotechnické a stabilitní posouzení výchozího stavu lokality, Interpretace výstupů, stanovení 

příčin a popis mechanizmu svahového pohybu, Variantní návrh technického řešení stabilizace 

sesuvu, včetně stabilitního posouzení, Stavebně-technický popis stabilizačních konstrukcí, 

Návrh technologického postupu provádění, Návrh kontrolního sledování lokality (monitoring) 

a Srovnání cenových nákladů stabilizačních opatření.  

Diplomová práce je rozdělena celkem do šesti základních kapitol, následuje seznamu 

použitých zdrojů a grafických příloh. 

V úvodní kapitole je popsána základní problematika, kterou se práce bude zabývat, 

metody zpracování a je zde představena struktura celé práce.  

V druhé kapitole nazvané Problematiky sesuvných území je stručně, ale dostatečně 

rozebrána záležitost svahových deformací, ale také sanačních opatření a monitoringu 

sesuvných území.  

Třetí kapitola se detailně zabývá řešeným sesuvným územím z pohledu dosavadní 

prozkoumanosti a rozsahu prací předběžného IG průzkumu, který zde byl prováděn 

v minulých letech. 

V návaznosti na třetí kapitolu jsou v kapitole čtvrté popsány inženýrsko – geologické, 

hydrogeologické a geotechnické poměry. 

Pátá kapitola se již zabývá samotným geotechnickým a stabilitním posouzením 

sledované lokality. Programovým systémem Plaxis 2D je namodelován jak výchozí stav, tak 

dvě varianty stabilizačních konstrukcí. Mimo jiné je zohledněn také vliv extrémních srážek 



Výsledky matematických modelů jsou představeny ve formě stupně stability a porovnány. 

Navržené stabilizační opatření jsou představeny včetně stavebně-technického popisu a návrhu 

technologického postupu. Kapitola je zakončena návrhem kontrolního sledování a srovnáním 

cenových nákladů dvou navržených stabilizačních opatření. Celá kapitola je logicky a 

přehledně členěna, grafické výstupy jsou přehledné a názorné.  

V závěru diplomové práce jsou shrnuty veškeré poznatky získané při zpracovávání a 

zásadní výsledky z matematických modelů jsou představeny v přehledné tabulce ve formě 

stability svahu. 

V diplomové práci výrazně převažuje vlastní práce diplomanta nad rešeršní studií 

dané problematiky, což hodnotím velice pozitivně. Celá diplomová práce působí velice 

komplexním dojmem. Seznam použitých zdrojů je dostačující.  

Celkově v rámci zadání diplomant splnil všechny body a prokázal samostatnou 

činnost a schopnost řešit inženýrské úkoly v terénu i v problematice matematického 

modelování.  
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