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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca venovaná problémom analýzy stability svahov nie je novou témou, avšak je stále málo prebádanou a potrebnou témou pre súčasnú
geotechnickú prax. Podmieňujú to i zložité geologické a geomorfologické podmienky Západných Karpát a endogénne a exogénne procesy prebiehajúce
v nich. Správne pochopenie týchto procesov, dôsledná analýza a inžinierskogeologický (IG) výskum sú základom bezpečných návrhov založenia
budov, inžinierskych konštrukcií, dopravných stavieb a vodohospodárskych stavieb. V posledných rokoch sme svedkami skracovania etáp (IG)
prieskumu, nerealizácie potrebných skúšok horninového prostredia, čo vedie k veľmi rizikovým stavom a častým zlyhaniam.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Práca sa venuje oblasti analýzy zosuvných javov formou výpočtov stability, kde formou riešených prípadových štúdií poukazuje na možné rozptyly
výsledkov stability, ak nemáme dostatočné množstvo laboratórnych a terénnych skúšok. K metódam spracovania mám výhrady pre konzervatívny
prístup a úzku zameranosť na klasické výpočtové metódy medznej rovnováhy (LEM), ktorým bol venovaný pomerne obsiahly priestor. V práci sú aj
uvedené novšie prístupy, napr. riešenie stability svahov metódou konečných prvkov, avšak chýbajú mi nové metódy akými sú bezsieťové metódy
(Meshless), metódy prúdenia častíc (PFC), metódy hraničných prvkov, konečných diferencií, alebo aj pravdepodobnostný prístup k riešeniu stability v
prípade premenlivosti a neurčitosti vstupných parametrov.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Výsledky habilitačnej práce sú spojené s prípadovými štúdiami, ktoré autorka vypracovala v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva. So závermi je
možné súhlasiť alebo aj polemizovať (Prípad 2), avšak vzhľadom na nedostatok dát je ťažké formulovať závery. V takýchto prípadoch parametrická
štúdia je určitý náhľad na mieru rozptylu a rizikovosti hodnotenia medzného stavu stability daného prípadu. Zobrazenie grafov a jednoduchých tabuliek
pri variovaní parametrov si žiadalo inovatívnejší prístup. V práci je použitých veľa statí a článkov z geotechnických noriem, čo nie je na škodu v
prípade písania znaleckých posudkov, avšak pri vedeckej práci mi chýba kritický pohľad na ne.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Práca položila dobrý základ zhrnutím klasických metód a teórií pre analýzy stability svahov, kde môžeme konštatovať, že vzhľadom na šírku uvedenej
problematiky a jej rozmanitosť v zahraničí, boli popísané a odporúčané postupy vhodné pre naše podmienky. Vzhľadom na nie celkom vhodne zvolené
prípadové štúdie, demonštrácia prínosov pre ďalší rozvoj nebola jednoduchá.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Práca je napísaná prehľadne s dobrým jazykovým prejavom a vhodným dokumentovaním fotografiami. Z formálnej stránky sú málo čitateľné a
neprehľadné preberané obrázky 3.6, 3.8, 3.9 a 3.10. Generované grafy s variovaním parametrov obr. 4.3 a 4.4, resp.4.6, 4.7 nie sú potrebné.
Terminologicky sa už viac rokov v geotechnických klasifikáciách ako aj v klasifikáciách zemín pre dopravné stavby nepoužíva pojem hlina, hlinitý.
Publikovať tabuľku smerných normových charakteristík zemín nebolo potrebné, viac by som uvítal dôvody, prečo museli byť tieto tabuľky z noriem
vynechané.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Do diskusie mám nasledovné otázky:
- str. 20 "Do popredia sa v súčasnosti dostáva aj pomerne nová metóda Monte Carlo", vysvetlite čo je to za metóda výpočtu stability svahov?
- str. 40 "Vzhľadom nato, že parametre šmykovej pevnosti zemín sú veľmi dôležitý vstupný údaj aj pre
výpočet a posúdenie stability svahov, bolo cieľom parametrickej štúdie preukázať vplyv zmeny
parametrov šmykovej pevnosti na výsledný stupeň stability svahov aj pre geotechnické
konštrukcie patriace do 1.GK" - ak ste potom uvažovali výšku svahu h= 3, 4, 5 a 5 m už to nie je 1. GK
- str. 80 vysvetlite "Pri stavebných zásahoch do prirodzených svahov nesmie byť v ílovitých bridliciach narušená stabilita predovšetkým podťažením
vrstiev (Q. Záruba, 1974) [3]"
- str. 92 so závermi v Prípade 2 to bude asi inak? "Napúčanie pri prijímaní vody do kryštalickej mriežky minerálov malo za následok vznik vysokých
ťahových síl v podpovrchovej vrstve. Zmrašťovanie, ako dôsledok straty vody pri vysychaní, zasa môže viesť k vzniku otvorených ťahových trhlín,



ktoré sú potom
„bránou“ pre ďalšie prenikanie vody.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele habilitačnej práce boli naplnené, v niektorých častiach jednoduchými parametrickými výpočtami, v ostatných častiach cennými analýzami. V
prípade prezentovaných a hodnotených prípadových štúdií ma zaujala najviac tretia štúdia porušenia hrádzového systému na rieke Ondava. V prípade
prezentovania parametrických štúdií variácie vstupných parametrov platí že menej grafov a tabuliek je prínosom.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Celkovo konštatujem splnenie cieľov habilitačnej práce a preukázanie dostatočných teoretických a pedagogických skúseností autorky.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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posudku.
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