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Posuzovaná diplomová práce (DP) s názvem ,,Zajíštění hlubokého zéÍezu v sesuvné
oblasti.. je z hlediska obsahového členěná do dvou základnich bloků. První blok (kap. 1.) je

věnován rozdělení sesuvů a charakteristikámjednotlivých typů sesuvů. Dálejsou zde autorem
zmiňovány faktory způsobující svahové pohyby, metody monitoringu svahových pohybů a
možnosti jejich sanace. V druhém bloku (zbyvající kapitoly DP) je pozornost zaměŤena na
řešení stability svahu zálŤezu v sesuvném území. Jedná se o zžtÍez v trase budované dálnice Dl
na Slovensku v úseku Hubová - Ivachnová. Součástí práce je dále sedm příloh.

Z pohledu formálního zpracováníje DP zptacována na dobré úrovni a|ze ji v tomto ohledu
výknout snad jen připomínky uvedené dále. Kladně lze hodnotit uváděné využití autorových
poznatků získaných přímo ,,in Situ.. - v rámci obhlídky zájmové lokality. Lze tak usuzovat na
aktivní přístup diplomanta k řešení předmětné problematiky. V}tkl bych moŽná aŽ přílišnou
stručnost diplomanta v 5. kap., jež je příčinou i dále uvedených dotazů.

K DP mám následující připomínky a otézky jako námět k diskuzi a doplnění řešené
problematiky při obhajobě DP:

- Vkap. 5.1.3 se uvádí, že pto zajištění svahu záŤezu by|o zváženo taky několik
variantních řešení na čele s kotvenou pilotovou stěnou. Mohly by byt týo varianty
alespoň ve stručnosti přiblíženy?

- Jakým postupem byla stanovena potřebná délka kotev a jejich rozmístění?

- Jak velká byla redukce úhlu vnitřního tření v jednotlivých vrstvách pro dosažení stupně
stability -1,1 na předpokládaných smykových plochách?

- Na začátku kap.4.1 se uvádí ,,Tato kapitola Se věnuje metodám analytického
výpočtu..... Bezprostředně za tímto konstatováním je vpublikovaném Seznamu
uvedena Metoda konečných prvků, coŽ je metoda numerická!

- Připomínky k formální úpravě:

o Kapitoly DP ,.Úvod., a ,,Závěr.. by měly bý číslovány stejně jako ostatní
kapitoly.

o V textu DP je odkazováno na literaturu, která není uvedena V seznamu pouŽité
literatury lnapŤ. (M. Matula, 1965)l a nebo naopak v textu DP chybí odkazy na
literaturu, která je uvedena V Seznamu použité literatury lnapŤ. |2], |3l, L4)l.

o V příloze č.1 (Fotodokumentace) by bylo vhodné doplnit uváděné fotografie
podrobnějšílokalizací' a to např. ve vztahu k příloze č.6.



Závěrem konstatuji, že diplomovou práci Bc. Martina Pargače hodnotím kladně a
doporučuji k obhajobě.
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