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1. Charakteristika práce 
 

     Cílem předložené bakalářské práce posluchače Filipa Olejára bylo charakterizovat 
formou rešerše dostupných zdrojů vznik svahových pohybů, které byly primárně 
vyvolány klimatickým faktorem. Inspirací k výběru tohoto tématu mu byl vznik 
rozsáhlých hlinitokamenitých proudů a sesuvů ve Vrátné dolině v Malé Fatře 
v červenci 2014 v důsledku srážkových anomáliích, ale i skutečnosti, že se 
v současnosti v našich zeměpisných šířkách stále častěji vyskytují extrémní 
klimatické jevy. K vypracování bakalářské práce spojil poznatky z inženýrské 
geologie, meteorologie a klimatologie. 
 
     Předložená práce má charakter rešerše, v jejíž první části posluchač 
charakterizuje svahové pohyby, shromažďuje jejich základní pojmy a uvádí jejich 
kategorizaci podle různých parametrů. Ve druhé části analyzuje problematiku srážek 
jako jednoho z faktorů, které se významně podílejí na vzniku svahových pohybů. 
Zároveň charakterizuje geografické rozdělení klimatických pásem. Třetí část autor 
věnuje přítomnosti vody v horninovém prostředí z hlediska mechaniky zemin. 
V poslední čtvrté části autor vybral 6 konkrétních událostí v různých klimatických 
pásmech, ve kterých byly srážky primárním faktorem vyvolávajícím aktivizaci 
svahových pohybů. 
 
     Bakalářskou práci autor člení do 5 kapitol, v rámci nichž použil celkem 11 obrázků 
a grafů. Textová část práce má rozsah 38 stránek, přičemž je připojen seznam 
literatury obsahující celkem 35 publikací, z nichž 8 autorů je cizojazyčných a 27 
autorů je domácího původu. 
 
 

2. Posouzení práce 
 

     Bakalářskou práci Filipa Olejára považuji za výbornou, neboť byla zpracována 
velmi pečlivě a svědomitě. Přesto, jakožto v každé práci, se najdou připomínky, které 
jsem rozdělil na věcné, formální a koncepční. 



2.1 Věcné připomínky 
 
     Po přečtení bakalářské práce jsem zjistil, že  k práci nemám žádné připomínky 
zásadního charakteru. Proto uvádím následující připomínky, které jsem v práci našel: 
 

• Str. 29, podkap. 5.4. – při popisu zrnitosti se podle platných norem, pokud jde 
o průměr zrn, mají používat mm. Platí to pro popis parametrů horninového 
masívu a tudíž také pro balvany větší než 630 mm. Naproti tomu v obrázcích, 
jako je tomu na Obr. 9 a 10, je použití m jako měřítka v pořádku. 

 
• Str. 30, Obr. 9 - v popisu obrázku autor zaměnil pravou a levou část obrázku. 

 
• Str. 31, 2. odst. – při vzniku přívalových proudů v Andách jsou uvedeny 

časové údaje  bez uvedení roku:  12. januára, 21. januára, 7. fabruára. Teprve 
až na str. 32 se dočteme, že léto 2013 bylo v oblasti nadprůměrně bohaté na 
srážky. 

  
 

2.2 Formální připomínky 
 

• V práci nejsou délkové, plošné a prostorové jednotky zkracovány, ale jsou 
vypisovány, což nepřispívá k přehlednosti textu. Příklad: metrov, metrov 
štvorcových, metrov kubických. Doporučuji uvádět zkrácené jednotky : m, m

2
 a 

m
3
. 

 
 
2.3 Koncepční připomínky 

Str. 33 – autor uvádí, že v květnu 2010 bylo zaznamenáno 150, resp. 189 aktivních 
sesuvů na území České republiky.  

Chtěl bych připomenout, že by bylo možná vhodnější uvést katastrofální povodeň 
z července 1997, jež vyvolala podstatně rozsáhlejší škody. Během 5 dnů mezi 4. až 
8. červencem spadlo v povodí Odry a Moravy místy až přes polovinu ročního úhrnu. 
Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Lysé hoře, kde za jediný den spadlo 
234 mm vody. Na Pradědu napršelo za celý měsíc 661 mm, což představovalo 450 
% průměrných červencových srážek a 50 % průměrných celoročních srážek. To 
iniciovalo vznik mnoha svahových pohybů na severní Moravě, ale i na 
severovýchodě Čech. Nejvíce byl postižen region karpatského flyše, kde bylo ve 
vsetínském okrese registrováno přes 500 sesuvů. 

Str. 38 – v závěru autor uvádí, že pokud jde o sesuvné události situované v České 
republice a ve Slovenské republice, dal přednost událostem s časem výskytu 
v poslední dekádě. Tato skutečnost pak objasňuje volbu sesuvů v Beskydách v roce 
2010. 

Pokud autor dává přednost aktuálním svahovým pohybům, pak by jistě bylo vhodné 
také zařadit „stále aktuální“ rozsáhlý sesuv (cca 500 000 m3) z července 2013 na 
dálnici D8 u Libochovic n/L. 



3. Závěrečné zhodnocení 
 
Cíl práce, který byl uveden v úvodu bakalářské práce, autor zpracováním rešerše 
splnil. 
 
Předložená práce odpovídá po obsahové, formální stránce a svým rozsahem 
běžným požadavkům na bakalářské práce. 
 
Posluchač prokázal schopnost zpracovat rešerši z dostupných podkladů a potvrdil 
tak, že je schopen řádně pracovat s vědeckou a odbornou literaturou. 
 
Bakalářskou práci posluchače Filipa Olejára doporučuji předložit k obhajobě. 
 
 
 
 
 
Oponent bakalářské práce:       Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. 
 
 
 


