
 

Věc: Posudek školitele diplomové práce 

Název: Oponentní posouzení diplomové práce Bc. Barbory Daškové: Vyhodnocení rizika svahových 

pohybů pro plánovanou stavbu rychlostní silnice R35 v oblasti jižního obchvatu Turnova 

Autor: Bc. Barbora Dašková 

Školitel: Ing. Petr Kycl, Česká geologická služba, Praha Klárov 

 

Diplomová práce „Vyhodnocení rizika svahových pohybů pro plánovanou stavbu rychlostní silnice 

R35 v oblasti jižního obchvatu Turnova“ zpracovaná B. Daškovou sestává z celkem 80 stran textu, a 

jedné Mapy svahové deformace tzv. pelešanského sesuvu v M 1 : 5 000 včetně legendy. Vlastní práce 

autorky diplomové práce spočívaly mimo rešerši archivních dat v 

samostatném inženýrskogeologickém mapování poměrně rozsáhlého sesuvného svahu, 

geofyzikálního měření (ERT), odběru vzorku zemin a jeho vyhodnocení, posouzení stability svahu a 

závěrečné vyhodnocení rizikovosti oblasti z pohledu možného ohrožení přípravy liniové stavby 

oživením svahové deformace. Tuto koncepci diplomové práce oceňuji pro její komplexnost a správný 

inženýrskogeologický přístup.  

Zhotovení diplomové práce zadaného tématu vyžadovalo nejen inženýrskogeologické znalosti a 

zkušenosti s konstrukcí map svahových deformací, ale také seznámení se s novými geologickými 

softwary jako je RES 2Dinv či GEO Slope. 

Na diplomové práci je ale dosti patrná nezkušenost studentky především s tvorbou mapy, v tomto 

případě mapy sesuvu, s aplikací základních inženýrskogelogických přístupů a částečně také s psaním 

odborných inženýrskogeologckých textů. Diplomová práce jako celek nepůsobí příliš „technicky“. Na 

textu je vidět, především pak na rešerši, že byly někdy celé pasáže přepsány z jiných zpráv či publikací 

bez vlastní invence. Rovněž archivní data nebyla využita v plné míře a několik důležitých geologických 

prací z okolí bylo opomenuto. Závěrečné stabilitní výpočty bez ověřených vstupních dat pak nejsou 

zcela „důvěryhodné“ a lze je pro účely diplomové práce chápat spíše jako ukázku komplexnosti práce. 

Uvedenou práci přesto považuji za přínosnou, především z pedagogického hlediska a sbírání 

zkušeností pro praxi. Diplomantka sama mapovala rozsáhlý sesuvný svah, podílela se svým dílem na 

terénním geofyzikálním měření a vyhodnocení naměřených dat (ERT), odebírala vzorky zemin, 

počítala stabilitu svahu a pokusila se odhadnout riziko pro silniční stavbu regionálního významu. 

Upozornila tak svou prací na předpokládané problémy realizace díla přes tzv. pelešanský sesuv a 

potřebu v dostatečném předstihu zabezpečit tuto trasu proti vlivu svahových pohybů, anebo možná 

změnit v tomto úseku trasování. Připomínky k presentaci textů a grafickým výstupům mohou být 

využity v dalších odborných pracích diplomantky na téma svahových pohybů, popř. přímo při 

průzkumu tohoto sesuvného svahu v budoucnosti.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k přijetí. 
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