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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Bakalářská práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly dobře na sebe navazují. Na teoretické
kapitoly navazuje aplikace použité metodiky v konkrétních podmínkách horského masivu.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce vychází z dosud známých metodik hodnocení stability skalních stěn ve světě a aplikuje dvě
nejpouživanější metodiky na zhodnocení stability konkrétního případu - lomu Godula. Celkové
výsledky práce jsou správné, ale zpracování obsahuje více formálních chyb a v některých případech
je použito nesprávných formulací.
Odborná úroneň předložené bakalářské práce odpovídá požadavkům na tento typ prací.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- na str. 2 autor definuje "Skalní těleso", ale podle této definice by každé skalní těleso mělo vlastnosti
plastických hmot, protože v něm mimo přímý povrch působí dlouhotrvající zatížení (pod povrchem
dlouhodobě působí alespoň zatížení odpovídající tíze výše uložených hornin);
- na téže stránce je u definice skalní stěny uvedeno, že se jedná o ukloněnou plochu. Mám dotaz, zda
může být skalní stěna svislá;
- na str. 13 je uveden koeficient podle Protodjakonova. Jak se tento koeficient stanovuje?
- jaký rozměr má modul přetvárnost dle vztahu (18) na str. 14?
- ve vysvětlivkách ke vztahu (19) na str. 15 schází Jr (Jn je zde dvakrát);
- na str. 29 je uvedeno, že zvodnění skalního masivu bylo určeno na místě. Mám dotaz, zda se toto
zvodnění může v průběhu roku měnit a tím ovlivňovat výsledné hodnocení stability svahů;
- bylo by vhodné, kdyby se autor při obhajobě bakalářské práce vyjádřil k prognóze časového vývoje
stability hodnocené skalní stěny v případě, že nebudou aplikována stabilizační opatření.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce prokazuje, že metodika hodnocení stability skalních stěn, která se využívá v zahraničí je
vhodná i pro podmínky v České republice.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Práce využívá všech dosud známých poznatků v předmětné problematice na světové úrovni.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce práce obsahuje velké množství gramatických chyb a stylistických nedostatků. V
celém textu je používáno množného čísla, jakoby se nejednalo o práci jednoho autora.

8. Jaký je způsob využití práce?
Praktické využití pro hodnocení stability svahů lomu Godula. Vhodné i pro publikování za účelem
rozšíření využití použité metodiky hodnocení stability skalních stěn na jiných lokalitách v České
republice.

9. Celkové hodnocení práce.
dobře
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