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V souladu s povinnostmi oponenta diplomové práce, předkládám oponentní posudek
v

diplomové práce Alice Wetterové vypracované na téma .Rešení stability svahu
v náročných geologických podmínkách" pod vedením Ing. Věry Glisníkové, CSc. Jedná se
o velmi zajímavou a komplexní práci, která se zabývá řešením stability svahů v sesuvné
oblasti při současném vlivu přírodní seismicity.

K vlastní diplomové práci lze konstatovat následující:

Formální úprava práce:

Posuzovaná diplomová práce je rozdělena do jedenácti samostatných kapitol o celkovém
rozsahu 113 stran včetně obrázků a tabulek a dvou příloh, kde příloha A obsahuje výstupy
z výpočtového programu GEO 5 MKP - celkem 27 stran a přílohy B - výkresové
dokumentace, obsahující 2 výkresy. Při prvním náhledu na DP lze konstatovat, že práce je
vypracována ve velmi vysoké technické a grafické úrovni. Jsou zde detailně uvedeny veškeré
zdroje, ze kterých autorka čerpala. Grafické výstupy z programu GEO 5 jsou uspořádány
přehledně a s logickou návazností. K jazykové úpravě textu nejsou žádné závažné
připomínky.

Technická náplň práce:

Autorka člení svou práci do jedenácti příloh. Stručné zhodnocení jednotlivých příloh je
uvedeno níže:
Kapitola č. 1 - Úvod - zde autorka uvádí podrobný přehled požadavků na konstrukce
umístěné v sesuvných oblastech
Kapitola č. 2 - Popis lokality - popis lokalizace hodnocené konstrukce, podrobný popis
geomorfologických, geologických, hydrogeologických, geotechnických a seismických
poměrů včetně zatřídění zemin podle STN 72 1001
Kapitola č. 3 - Geodynamické jevy - obsahuje obsáhlý popis faktorů vzniku sesuvů a jejich
klasifikaci. Je zde věnována mimořádná pozornost zemětřesení jako jednoho z významných
faktorů vzniku sesuvů
Kapitola č. 4 - Zakládání v seismických a sesuvných oblastech - zde autorka uvádí
podrobnou klasifikaci intenzity zemětřesení a jeho vliv na zatížení staveb podle ČSN EN
1998-1. Rovněž zde uvádí vhodné způsoby zakládání staveb v sesuvných oblastech včetně
schematického znázornění
Kapitola č. 5 - Metody zajištění stability svahu - jsou zde vyčerpávajícím způsobem popsány
metody zajištění stability včetně bohatého doplnění obrazovou dokumentací. V závěru
kapitoly je popsán systém navržených stabilizačních opatření v řešeném úseku.
Kapitola č. 6 - Metody výpočtu stability svahu - v kapitole jsou uvedeny základní metody
výpočtu stability svahu včetně schémat a vzorců.
Kapitola č. 7 - Teoretické předpoklady výpočtu - v této kapitole autorka podrobně popisuje
použitou metodu konečných prvků včetně zavedení sesmických účinků



Kapitola č. 8 - Matematický model lokality - GEO 5 MKP podrobně a správně popisuje
výpočtový model, modelované fáze výstavby a další podrobnosti nutné k výpočtu. Základní
vstupní parametry konstrukcí a jejich přitížení jsou uvedeny přehledně tabelárně.
Kapitola č. 9 - Statický výpočet - posouzení prvků. Uvedeny jsou metody posouzení hlavních
prvků zajištění svahu včetně popisu výpočtových metod.
Kapitola č. 10 - Kontrolní sledování svahů - zde autorka popisuje jednotlivé metody
monitoringu konstrukcí ohrožených svahovými pohyby
Kapitola č. 11 - Závěr. V závěrech autorka přehledně tabelárně uvádí rozhodující výsledky
výpočtu stability řešené konstrukce v různých fázích výstavby a jejich porovnání s požadavky
ČSN 73 6114. Je zde rovněž obsažen komentář k dosaženým výsledkům.

Komentáře a připomínky:

Dotazy k diplomové práci, které by měly být vysvětleny a diskutovány při obhajobě, jsou
shrnuty v následujících odrážkách:

• Str. 16-20 v kapitole 2 Popis lokality chybí popis agresivity podzemních vod na
betonové a ocelové konstrukce, případné další agresivní vlivy prostředí (bludné
proudy apod.). Není zde rovněž zmíněna možnost výskytu tvrdých pískovcových lavic
v relativně měkčích horninách flyšového pásma.

• Od str. 23 je vícekrát uveden pojem "environmentální, resp. přírodní hazard". Zde se
jedná zřejmě o nepřesný překlad slova "riziko" z anglicky psaných podkladů.

• Str. 53 kap. 5.2.2.1 u vegetačních opatření pro zajištění povrchové stability svahu není
uvedena vhodnost použití dočasná ochrana svahu z degradujících přírodních materiálů
před vytvořením rostlinného krytu

• Str. 57 u dělení zdí na zárubní a opěrné není dostatečně vysvětlen rozdíl v účelu
zajištění těchto konstrukcÍ. Prosím podrobněji vysvětlit.

• Str. 59 V kapitole Vrtané piloty je nepřesně uvedena nutnost odbourání hlavy piloty.
Prosím vysvětlit pojem "technologické přebetonování".

• Str. 63 chybí uvedení rozsahu použitelnosti metody zajištění svahů hřebíkováním
• Str. 70 chybí zde uvedení dalších, v praxi často používaných metod výpočtu stability

svahu
• Str.85 9. Fáze výstavby - zde je nepřesně uveden "zářez" místo "odřez" v patě svahu
• Str. 101 - 106 - v kapitole Kontrolní sledování svahu chybí doporučení konkrétních

opatření pro řešenou lokalitu.

Závěr:

Celkově hodnotím předloženou práci Alice Wetterové vyhovující požadavkům kladeným na
diplomovou práci. Žádná z výše uvedených připomínek není tak závažná, aby mohla ohrozit
celkové kladné hodnocení práce. Diplomová práce je vypracována na vynikající technické,
jazykové i grafické úrovni. Drobné nepřesností, uvedené v komentářích a připomínkách
připadají na vrub rozsáhlosti řešení diplomové práce a částečně i chybějícím praktickým
zkušenostem autorky.



Klasifikační stupeň ECTS: Al1. -r-r-r-r-: _

V Bmědne 23.01.2012
Podpis

KI ifikač •aSI I acrn stu nmce
Klas. stupeň A B C D E FECTS
Číselná

1 1,5 2 2,5 3 4
klasifikace


	Posudek oponenta DP _JLacina.pdf

