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Diplomová práce Bc. Sylvie Píchové navazuje na její bakalářskou práci s názvem "Posouzení 

stability území náchylného k sesouvání" z roku 2017. Jednalo se o posouzení recentního sesuvu na 

stavbě č. VIII v Brně Bystrci, metodou mezní rovnováhy s návrhem opatření k zajištění stabilizace 

tohoto sesuvu v Údolí oddechu. 

Pro diplomovou práci byla vybrána lokalita Horní Bojanovice, kde bylo již dříve provedeno zpevnění 

svahu záporovou stěnou a provedena oprava poškozených inženýrských sítí a místní komunikace. 

Cílem diplomové práce bylo použití přesnější metody posouzení stability svahu pro návrh 

stabilizačních opatření svahu. 

Diplomantka svoji diplomovou práci řeší v 11-ti kapitolách. 

V prvních třech kapitolách se zabývá šetřením a dokumentací sesuvného svahu včetně 

inženýrskogeologického a geofyzikálního průzkumu. 

V kapitolách 4 až 6 se seznamuje s původním projektem stabilizace svahu, tj. statickým výpočtem 

metodou závislých tlaků, studuje fotodokumentaci pořízenou během výstavby stabilizačních prvků. 

Současně provádí podrobnou rekognoskaci zájmového území doloženou fotodokumentací. 

Zadaný úkol řeší matematickým modelováním metodu konečných prvků s konstitutivními vztahy 

(kapitola 7). V kapitole 8 se zabývá zpětnou analýzou matematického modelu sesuvu. Touto zpětnou 

analýzou ověřila, že matematický model a v něm použité parametry, při mezních vodních stavech a 

zjištěné geologické stavbě, odpovídají smykové ploše dokumentovaného sesuvu. 

Kapitole 9 uvádí návrh svahu zpevňujících konstrukcí a zemních úprav svahu. 

Návrh svah zpevňujících konstrukcí a zemních úprav prováděla pomocí simulace různých 

stavebních postupů (zatížení) v matematickém modelu, což vedlo k návrhu dvou opěrných 

konstrukcí: 

a) horní - armovanou stěnu ze stříkaného betonu umístěnou na mikropilotách, 

b) spodní - kotvenou monolitickou armovanou stěnu umístěnou na železobetonových vrtaných 

pilotách. 

Současně  řešila možnosti použití strojní techniky ve stísněném prostoru k zabezpečení svahu. 

V kapitole 10 řeší matematickým modelováním postupné etapy výstavby. 

Obě opěrné konstrukce a svah v matematickém modelu nasimulovala v postupných etapách 

výstavby, aby bylo možné prokázat, že navrhovaná opatření je možné provést a jsou 

dimenzovatelná. (Jedná se o str. 112-166). 

Smyková plocha byla výpočtem zobrazena ve stejné oblasti jako je znázorněna v řezu ve zprávě o 

geofyzikálním průzkumu [4], což verifikovalo matematický model, který ukázal, že svah byl blízko 

kolapsu. 
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V závěru diplomové práce (kapitola 11) uvádí, po zvážení možností způsobů stabilizace svahu, 

návrh dvou opěrných konstrukcí, jak je uvedeno v kapitole 9. 

Současně doporučila vybudovat alespoň dva horizontální odvodňovací vystrojené vrty, které 

zastihnou flyšový podklad. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu X ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce X ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní X ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce X ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce X ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Bc. Sylvie Píchová pracovala samostatně, iniciativně a podrobně prostudovala doporučenou 

literaturu, zejména Inženýrskou geologii a Sesuvy a zabezpečování svahů od autorů Q. Záruby a V. 

Mencla. 

Diplomantka prokázala schopnost samostatného tvůrčího myšlení a solidní orientaci v odborné 

literatuře. 

Protože práce splňuje všechny podmínky zadání, doporučuji j k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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