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Bakalářskou práci vypracovala Markéta malá na téma „Sanace sesuvu na silnici II/492, 

Luhačovice“. 

Práce je členěna celkem do 7 základních částí (včetně Úvodu a Závěru), doplněných o 

seznamy použité literatury, elektronických zdrojů, obrázků a použitých symbolů a dále o 7 

stran fotopříloh a 13 stran výstupů z programu Geo5). 

Členění práce je v základě klasické – po stručném uvedení faktorů způsobujících svahové 

pohyby a rozvedení typů svahových pohybů jsou uvedeny nejběžnější postupy pro statické 

posouzení stability svahu s doplněním o způsoby jejich stabilizace. Poté následuje nejcennější 

část bakalářské práce – případová studie. Ta se zabývá právě vývojem sesuvu na silnici II/492 

s následným posouzením jeho stability a návrhem opatření. Statický posudek je vypracován 

prostřednictvím software Geo5 firmy FINE. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou. Formální úprava je průměrná, 

obsahuje poměrně málo grafických příloh/obrázků a zasloužila by si důkladnější jazykovou 

korekturu… 

 

Jako oponent práce však nemohu nevznést řadu připomínek. Ty se týkají jak její koncepce 

a obsahu řešení, tak občasných svérázných formulací. Uvádím zde jen ty nejmarkantnější.: 

 Str. 10/1. odst.: „…málo zpevněných písků…“ lépe: „…málo ulehlých/kyprých písků“ 

 Str. 10/6.d) – „…hladina podzemní vody působí jako vztlak…“ – „…hladina podzemní 

vody působí vztlakem…“ 

 Str. 11 název kap. 1.2 „Typy svahových pohybů“ by bylo vhodnější upřesnit na „Typy 

svahových pohybů podle jejich rychlosti“, a to proto, že právě tato klasifikace je zde 

použita. V úvodu kapitoly by bylo nanejvýš příhodné alespoň zmínit (vedle uváděných 

autorů) zakladatele tohoto oboru (na čs. bázi, ale i celosvětově): Q. Zárubu a V. Mencla! 

 Str. 13/1.2.1.3/2. odstavec – „…pro flyše, svory a krystalické břidlice…“. Vhodněji: 

„…pro flyšové vrstvy, svory a krystalické břidlice…“ 

 Str. 14/1.2.2 – úvodní definice sesouvání je poněkud zmatečná. Bylo by vhodné zbytečně 

dlouhou větu rozdělit, čímž by nabyla smyslu… 

 Str. 15/1.2.2.2/1. odstavec: Je zmiňována dostatečně spolehlivá metoda, nicméně není 

uvedeno jaká metoda 

 Str. 17/1.2.3.3/2. odstavec: „Čím je menší výškový rozdíl hladin, tím je síla vyvolaná 

prouděním větší,“. Snad naopak?! 

 Str. 18/1.2.3.5/1. odstavec: „Skluzy mohou být jednoduché zprohýbáním vrstev…“. Schází 

sloveso (patrně …se…) 

 V kap. 1.2 je uvedeno rozdělení sesuvů podle jejich rychlosti. Zbytečně mnoho místa je 

věnováno málo frekventovaným typům a nejčastějším (sesuvy) jen poměrně málo. Složitý 

verbální popis svahového pohybu doplnit jednoduchými schematickými pérovkami 

 Nerozsáhlá kap. 1.3 je nazvána „Roztřídění svahových pohybů“. Zde se skýtá otázka, čím 

že se liší od kap. 1.2 „Typy svahových pohybů“. Správně by tudíž měl být název kap. 1.3 

opět doplněn na: „Roztřídění svahových pohybů podle geologicko-morfologického 

vývoje“. Chybí zde alespoň některé základní schematické pérovky 

 Kap. 2 – úvodní odstavec je chybně číslován a tvrzení, že „Posouzení stability svahu je 

správný návrh…“ je pochybné. Vždy je třeba oddělit návrh a posouzení! 



 Str. 22, posouzení stability podle Pettersona, vzorec: Stupeň stability je u Pettersona dán 

poměrem sil, nikoliv momentů! V čitateli uvedeného vzorce je chyba – schází úhel φ. V 

popisu členů rovnice je rovněž chyba – Δl není dl. smykové plochy, nýbrž dl. smyk. pl. v 

jednotlivém proužku. Pokud by měl platit popis, tak by člen musel být označen jako ΣΔl. 

Chybí číslování vzorců uvedených v bakalářské práci 

 Str. 24, vzorec pro stanovení stup. stability podle Bishopa: Označení st. stab. „FS“ (u 

Pettersona F), tangenty úhlu tření φ jsou značeny „tan“ místo obvyklého „tg“, v 

uvedených popisech členů rovnice jsou nesprávně označeny dolní indexy, popis členů není 

kompletní (chybí popis pro Xi, Ei, Ti, Ni, li) 

 Str. 25 – kap. 3: Obecně chybí jednoduché obrázky a schémata možných sanačních 

opatření. 1. odstavec, 2. odrážka: Uváděno je „…zajištění hlubokých trhlin v patě 

svahu…“. U sesuvů je takových v patě jen málo, jestli vůbec nějaké! Týká se to především 

odlučné (horní) oblasti… 

 Kap. 3.1.1 „…mokřadla…“. Když, tak už „…mokřady…“ 

 Kap. 3.1.2, 1. odstavec: „…proudící účinek vody…“ – správně „…proudový…“. 3. 

odstavec: „…ucpávání.“ (rozuměno odvodňovacích vrtů) – vhodnějším výrazem by bylo 

např. „…zanášení, zanesení, zakolmatování.“ 4. Odstavec: Z jeho znění se lze domnívat, 

že pažnice (uvedená kvalitou nevhodně jako „kovová“) ve vrtu zůstává. Tak to přece není, 

a při jejím ponechání by vrt nemohl být funkční… 

 Kap. 3.2 – listnaté stromy mají sice vyšší spotřebu vody, ale jen ve vegetační době. 

Evapotranspirace je proto v období vegetačního klidu jen fikcí… 

 Str. 28, kap. 3.4 – termín „svorník“ je používán spíše v hornictví a v podzemním a 

horninovém stavitelství. Typický svorník je upínán různými postupy do horniny, nejčastěji 

svým koncem. Tyčové prvky kotvené do horniny/zeminy po celé své délce cementovou 

maltou/směsí je tudíž vhodnější nazývat „hřebík“ 

 Str. 28, kap. 3.5, 3. odstavec – je zmatečný: „…tahové síly horniny…“ – správně: 

„…tahové síly do horniny…“. „vrtem do 200 m,“ – správně: „vrtem do Ø 200 mm,“. Dl. 

kořene je zde jen orientační, neplatí, že jde vždy o „600 mm“. „Hlava kotvy se 

předepne…“ – předpíná se táhlo kotvy 

 Str. 30, kap. 4 – chybí podrobnější situace lokality. 2. odstavec: „v nezastavěném území v 

extravilánu…“ – pleonasmus (= zdvojení významu). 3. odstavec: „…hydrogen-uhličitano-

chlorido-sodného původu,“ – správně: „…hydrogen-uhličitano-chlorido-sodného typu,“ 

 Str. 35, kap. 5.2, 1. odstavec – „Navrženou konstrukci lze snadno přenést do programu 

MKP (řešení pomocí metody konečných prvků) a provést celkové vyhodnocení stavby.“ – 

jaké celkové vyhodnocení stavby?? 

 

Nicméně konstatuji, že i přes řadu vznesených připomínek a poznámek bylo zadání 

bakalářské práce zajisté splněno. Doporučuji proto tuto práci k obhajobě před státní komisí. 
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