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V Praze, 6.září.2012 

 
 
Věc:  Oponentní posouzení bakalá řské práce Ond řeje Kujana  
 
Téma BP:  Svahové pohyby na Semilsku 
 
 
1.  Charakteristika práce 
 
     Jako cíl a účel předložené bakalářské práce si Ondřej Kujan vytyčil shromáždit 
dostupné informace z doposud provedených průzkumných a výzkumných prací 
v zájmovém území Semilska. Jeho záměrem bylo upozornit na existenci 
potencionálně nebezpečných sesuvných svahů v daném regiónu.  
     V rešeršní části vymezil základní obecné typologické pojmy z oblasti svahových 
pohybů, zabýval se také otázkami geneze, faktory ovlivňující stabilitu svahu a 
spouštěcího faktoru vzniku svahových deformací. Po analýze podmínek narušujících 
rovnováhu sil ve svahu se soustředil na vliv svahových procesů na občanské a 
dopravní stavby. 
     Podstatou práce je popis čtyř významných sesuvných lokalit v údolí řeky Jizery 
lokalizovaných východně od Semil, přičemž především soustředil svoji pozornost na 
rozbor sesuvného území v severovýchodní části Semil v lokalitě „U čtrnácti 
pomocníků“. Práci v této lokalitě doplnil o vlastní fotografie a v závěru práce pak 
zdůraznil praktickou negativní skutečnost probíhající výstavby rodinných domů 
v oblasti podél staré odlučné stěny sesuvu v Horákově ulici ve směru do údolí 
Jíloveckého potoka. 
     Textová část práce je členěna do 6 kapitol, kde se celkem nalézá 27 obrázků a 1  
rovnice.  Práce má rozsah 23 stránek, přičemž je připojen jako kap. 7. seznam  
použité literatury.  
 
  
2.  Posouzení práce 
 
     Přestože je práce zpracována vyjma několika překlepů velmi pečlivě, svědomitě a 
s výborně pojatou celkovou koncepcí, mám k posuzované bakalářské práci  
připomínky věcného a formálního charakteru. 
 



 
2.1 Připomínky věcného charakteru 

 
• V rešeršní části práce postrádám nezbytné citace ze základního geologického 

průzkumu z permokarbonské výplně podkrkonošské pánve. Mám tím na mysli 
např. práce pracovníků ČGS Praha: 
Prouzy, Táslera a Vejlupka (1985):  Přehledná geologická mapa 
podkrkonošské pánve, měř. 1 : 100 000. – ČGS, Praha. 
 
Prouzy a Táslera (2001):  Podkrkonošská pánev In: Pešek et al. Geologie a 
ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. – ČGS, 
Praha. 
 
Prouzy, Havlíčka a Žáčkové (v přípravě):  Geologická mapa 1 : 25 000, list 03-
413 Semily. – ČGS, Praha. (Rukopis byl dohotoven v roce 2009, včetně mapy 
geohazardů: nadstavbové speciální mapy geodynamických jevů, 
exodynamické analýzy a ložisek nerostných surovin). 

 
• V inženýrskogeologické části rešerše by měly být zmíněny dokumentační 

práce Jaroslava Paška a později také Jana Rybáře  při mapování a sanaci 
sesuvu v Košťálově z ledna 1975. Tento sesuv železničního náspu a jeho 
podloží přerušil svojí odlučnou částí trať ČD z Liberce do Pardubic, zničil RD a 
zavalil řeku Olešku, takže hrozilo vytvoření hrazeného jezera. Sanace 
zahrnovala bezprostřední odstřel akumulační části sesuvu v Olešce, 
odvodnění svahu pomocí odvodňovacích vrtů, úpravu geometrie svahu a 
pozdější vybudování kotvené pilotové stěny. 

 
• Další připomínka se týká opěrné gabiónové stěny zajišťující pouze těleso 

silnice v odlučné oblasti sesuvu u Rybnice v lokalitě „Podstrání“. Je zřejmé, že 
provedená sanace neřeší eventuální nestabilitu svahové deformace jako 
celku, neboť je třeba sesuv řádně sanovat od jeho akumulační části, v tomto 
případě ve vzdálenosti cca 90 m od odlučné stěny (Obr. 4.6.), což je v souladu 
s pochybnostmi o dlouhodobé stabilitě tohoto sesuvu, zmiňované Kyclem a 
Valigurským (2001).  

 
• Drobná připomínka se týká názvosloví:  místo tangenciálních a odporových sil 

(str. 8) je možno použít ustálenější tradiční formulace aktivních a pasivních sil 
či momentů. 

 
 

 
2.2 Připomínky formálního charakteru 
 

• Str. 4 – citace k Obr. 3.1. v textu je označena jako obr. x. 
• Str. 4 – v textu k Obr. 3.2. má být jako zdroj uveden Glade et al. (2005). 
• Str. 5 - Obr. 3.7. je možno použít pojmu „progresivního porušení svahu“. 
• Str. 6 – v textu ke změně geometrie svahu je chybně uvedena formulace: 

Jak je patrné z obrázku x… Jde o Obr. 3.5. 
 
 



 
3.  Závěrečné zhodnocení  
  
Cíle práce, jež byly vytyčeny v úvodu práce, autor práce zpracováním rešerše splnil. 
 
Musím konstatovat, že autor zcela nevyužil dostupnou literaturu hlavně v obecné 
části rešerše, neboť dle „Pokynů pro zpracování BP“ měl ke zpracování bakalářské 
práce použít nejméně deseti zahraničních zdrojů. Autor jich použil sedm, avšak 
vzhledem k tomu, že jde o práci regionálního charakteru, nepovažuji tuto připomínku 
za podstatnou.  
 
Předložená práce odpovídá po obsahové, formální stránce a svým rozsahem 
běžným požadavkům na bakalářské práce. 
 
Posluchač prokázal schopnost zpracovat rešerši dostupných podkladů a potvrdil tak, 
že je schopen pracovat s vědeckou a odbornou literaturou. 
  
Pro předloženou bakalářskou práci Ondřeje Kujana navrhuji podle uvážení komise 
známku výbornou až velmi dobrou. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
Oponent BP:          Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. 

 
 


