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Studentka Kateřina Prechtlová se v bakalářské práci ,,Zhodnocení inženýrskogeologického

průzkumu území postřeného svahoqými pohyby v Budkovicích,. zabývá problematikou

svahoých pohybů a řešením stability svahů. Konkrétně se zaměřuje na již asanovaný Sesuv

v obci Budkovice v jižní části Boskovické brándy.

V úvodní kapitole 1. zmiňuje autorka důvody častého rnýskytu svahových pohybů v České

republice aztoho vyplývající skutečnost, že řešení stability svahu je jednou

z nejfrekventovanějších praktických aplikací mechaniky zemin. V kap. 2 Všeobecnáěást a

účelpruzkumu autorka obecně nastiňuje problematiku stability svahů a možností jejího

řešení. V kap. 3. provedené pruzkumné práce v Budkovicích podává přehled typů prací a

jejich výsledků a ýstupů vztahujících se ke studovanému sesuvnému uzemi. Následujíci

kapitola Přírodní poměry je poněkud nelogicky zařazena jako kapitola v pořadí čírrtá. V kap.

5. Inženýrsko-geologické zhodnocení pruzkumu shmuje autorka bakalářské práce

nejpodstatnější vysledky provedeného pruzkumu. Metodiku a výsledky samostatného výpočtu

úhlu vnitřního tření rcziduáInípevnosti na smykové ploše uvádí autorka v kap. 6. Výpočet

reziduáInípevnosti na smykové ploše. Samostatně prováděla autorka i měření hladiny

podzemní vody a porovnávala je s dřívějšími měřenímí-viz. Příloha 5. Tabulka měření

hladin podzemní vody a příloha 6. Grafy hladin podzemní vody.

Ve všech fazich zpracovéníbakalářské práce prokéza|a Kateřina Prechtlová zodpovědný a

dostatečně samostatný přístup; včas a dostatečně prostudovala doporučovanou odbornou

literaturu, po seznámení se se současnou situací v terénu prováděla měření hladin podzemní

vody v dostupných vrtech a vlastní výpočet. Z v|asttí iniciativy a dobře připravena pŤíchéneIa

na konzultace.

Protože bakalařská práce je velmi pečlivě zpracovétnapo odbomé i formální stránce a splňuje

všechny podmínky zqdání, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A/1.
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