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Na základě pověření Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze předkládám oponentní posudek bakalářské práce „Příčiny porušování
svahů násypů a zářezů podél komunikačních staveb“.
Zpracovatelem práce je sl. Andrea Pacholíková, vedoucím práce p. RNDr. Jan Král. Práce byla
předložena k obhajobě v červnu 2011.
Bakalářská práce sestává z rešeršní části, vlastní terénní dokumentace, fotodokumentace a
inženýrskogeologické interpretace popisovaných jevů.
Rešeršní část je zpracována relativně stručně, věcně a srozumitelně. Citované zdroje jsou řádně
uvedeny v seznamu použité literatury. Pro vyšší přehlednost – zejména při zpracování dalších odborných
prací – bych doporučil u citované literatury kriticky přehodnocovat historickou terminologii a používat pouze
současnou nomenklaturu. Jedná se především o citace z práce A. Myslivce (1951). Dále by práci prospěla
obecná kapitola nebo tabulka, zobrazující dělení svahových jevů podle mechanismu vzniku, rychlosti apod.
Rozsáhlejší část práce je tvořena vlastní terénní dokumentací autorky, fotodokumentací a
hodnocením příčin vybraných svahových deformací na modelových lokalitách. Tuto část práce považuji za
zdařilou po metodické i obsahové stránce. Jednotlivá stanoviště se liší jak typem svahového pohybu, tak
příčnou vzniku, případně způsobem sanace. Kromě tří příkladů na dopravních stavbách v České Republice
(Silniční okruh kolem Prahy - stavba 512, Dálnice D11 – stavba 1105, Modernizace železniční trati Praha
Bubeneč – Kralupy n./Vlt) se autorka věnuje také interpretaci svahových deformací a projevů eroze,
pozorovaných při pobytu v Maroku – v NP Tazza, NP Azrou a v soutěsce Valeé d´Todra. Z předloženého
textu je zřejmé odborné zaujetí studovanou problematikou, které hodnotím velmi pozitivně. Pokud není
příčina poruch a právní odpovědnost za škodu prokázána, doporučuji používat takové výrazy, které nejsou
soudně napadnutelné.
Za slabinu zpracované dokumentace považuji nepřesné používání terminologie z oborů dynamické
inženýrské geologie a popisu zemin. Protože předmět Dynamická IG bude dle studijního plánu studentka
absolvovat až v příštím ročníku, nepovažuji tento nedostatek v tuto chvíli za zásadní, nicméně u diplomové
práce, natož v odborné praxi, by byl tento handicap klíčový.
Pro hlubší porozumění rozvoje specifických geodynamických jevů v aridní krajině, případně pro
hlubší studium rozvoje eroze nad kritickou délkou svahu doporučuji autorce zohlednit kromě odborné
inženýrskogeologické literatury také práce z blízkých geografických oborů - geomorfologie a fyzické
geografie, eventuálně o tyto specializace rozšířit svůj výběr volitelných předmětů v magisterském studiu.
Ke všem dokumentovaným svahovým deformacím na území ČR doporučuji vyplnit evidenční listy
pro Registr sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací.
Přes uvedenou připomínku jsem přesvědčen, že předložená práce svým přímočarým,
věcným, obsahem a zpracováním může sloužit jako vzor ostatním bakalářským pracím a
doporučuji ji k obhajobě.

V Bejrútu dne 15.6.2011
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