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Diplomová práce Víta Hanuljaka 
 

„Rozbor stabilitních problémů v závěrném svahu lomu ČSA“ 
 
 

Vyjádření vedoucího práce 
 

 
Pan Vít Hanuljak si vybral téma uvedené diplomové práce z nabídky DP 
vypisovaných Oddělením inženýrské geologie.  Při výběru tématu práce diplomant 
zohlednil blízké místo bydliště od zkoumané lokality, ale i svůj zájem o povrchovou 
těžbu hnědého uhlí v SHR. Zcela samostatně navázal na podzim 2010 kontakt se 
zástupci společnosti Czech Coal Group, Litvínovské uhelné, a.s., která se dobýváním 
uhlí ve VČSA zabývá. Nutnou podmínkou provedeni terénních mapovacích prací bylo 
absolvování školení z bezpečnosti práce v lomu, ale i získání vhodného 
topografického podkladu (tzv. režimních map). S těmito záležitostmi mu byl 
nápomocen Ing. Antonín Dymák, který jako konzultant přispěl diplomantovi 
aktuálními praktickými informacemi. 
 
Během konce roku 2010, kdy diplomant zpracovával rešerši odborné literatury měl 
k dispozici velké množství závěrečných zpráv a publikovaných prací z minulosti a ze 
současnosti, v nichž bylo zpracováno ohromné .množství podkladů z oborů ložiskové 
geologie, inženýrské geologie, geotechniky a hydrogeologie. Vysokou míru 
prozkoumanosti zájmového území doplňovaly také četné monitorovací vrty a úpravy 
geometrie svahu  v souvislosti se zahájenými rekultivačními pracemi v západní části 
bočního svahu VČSA v oblasti bývalé obce Kundratice. Vzhledem k nedostatku času 
však diplomant nemohl ve větší míře využit a fundovaněji interpretovat značné 
množství podkladů. Hlavním výstupem diplomové práce mělo být sestavení „Mapy 
rozšíření svahových deformací“ (Příl. 1). Bohužel zřejmě z nedostatku času 
sestavené vysvětlivky mapy jsou neúplné a grafické zpracování mapy je provedeno 
tak, že je mapa málo přehledná. Je zřejmé, že když diplomant převáděl režimní 
mapu 1 : 2000 do menšího měřítka 1 : 5000, tak měl tento výstup v oblastech výskytu 
sesuvných deformací zjednodušit a tím zpřehlednit. 
 
Při dokončování diplomové práce, kdy při matematickém modelování aktuálního 
sesuvu z ledna 2011 použil program PLAXIS 2D verze 10 by bylo možná výstižnější 
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modelovat podle Obr. 14 na str. 45 nejen aktuální sesuv A, ale sesuvnou oblast A a 
B jako celek. Jinak je jistě zajímavým výstupem graf v Obr. 26 na str. 58, kde 
diplomant sestavil parametrickou studii závislosti stupně bezpečnosti na výšce 
hladiny podzemní vody v kvartérních uloženinách. 
 
Diplomant průběžně konzultoval se školitelem dílčí výsledky práce, pouze v závěru, 
když dokončoval diplomovou práci, tak nastala delší prodleva v konzultacích a tím i 
možnost ještě pozměnit Příl. 1. 
 
Diplomová práce však splnila svůj cíl a účel. Diplomant prokázal, že je schopen 
samostatně pracovat a proto doporučuji přijmout diplomovou práci k oponentnímu 
řízení.  
 
 
V Praze, 13.9.2011 
                                                                                              Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. 
                                                                                                  ved. diplomové práce 
 
 

 
 
 
 

 
 


