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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Oponovaná habilitační práce řeší velmi složitou a aktuální tématiku stabilizace svahů. Cílem předložené práce je na zíkladě teoretických poznatků
doplněných parametrickou studií poukázat na důležitost odpovědného a odborného zpracování posudků stability svahů, na důležitost výzkumu
smykových parametrů zemin pro posouzení stability svahů, a především pak na důležitost této práce v inženýrské praxi.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Práce se dále zaměřuje v úvodní části na analýzu současného stavu řešení dané problematiky na Slovensku i ve světě, opírá se o teoretický rozbor
zaměřený na oblast smykové pevnosti zemin a širokou škálu metod používaných při výpočtu a posouzení stability svahů. Součásti práce je také
představení řešení tři případových studií – sesuvu svahu a vzniku poruch na rodinném domě, zjištění příčin poruch zemního tělesa v násypu a
posouzení možných příčin protrhnutí hráze.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Z pohledu své odbornosti bych se rád zaměřil na problematiku stability hrází a v obecnější rovině na problematiku stability svahů namáhaných
prouděním vody, v případě nádrží pak namáhaným vlněním hladiny. Předložená práce se v této oblasti zaměřila na konkrétní lokalitu a způsob řešení
povodně při ohrožení ochranných hrázi na Ondavě. Dle části prezentované v habilitační práci na str. 96, bylo zvláštností ochranné hráze řeky Ondava
betonové jádro uvnitř tělesa hráze. Toto řešení je velmi nezvyklé a správně se nad ním zamýšlí i autorka práce.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Součásti dalšího postupu je vhodně posouzená analýza příčin poruchy levobřežní ochranné hráze včetně prezentace na místě pořízené
fotodokumentace s popisem a rozborem jednotlivých dějů probíhajících při přelévaní hráze. Autorka habilitační príce zaujímá vlastní postoj při
hodnocení situace a za pomoci fotodokumentace představuje příčiny i průběh protržení hráze.
Pro jednotlivé případové studie i pro tuto je pro představen závěr zhodnocující příčiny a způsoby vzniku poruch. 

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Posuzovaná habilitační práce má 130 stran textu, tabulek, fotodokumentace a grafů. V ´vodní části je jasně specifikován cíl práce i metody jejího
dosažení. Následuje zpracovaný teoretický rozbor řešené problematiky, včetně popisu a porovnáni metod použitých při výpočet stability svahů.
Oponenta především zaujala nezvyklá kontrakce těla ochranné hráze na Ondavě s vnitřním těsněním či ochranným jádrem a především zdůvodní jejího
použití.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Právě na tuto konstrukci by mě zajímal názor autorky předkládané práce, připadne, jak by řešila konstrukci této hráze jiným způsobem včetně snahy o
zajištění nepropustnosti hráze i ochrany proti poškození ze strany hlodavců.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Předložená habilitační práce je zpracována s erudicí a odbornou znalostí dané problematiky, je zpracována a prezentována v přehledné formě,
srozumitelně bez významných formálních a textových chyb. Závěry jsou jasně prezentovány. Ve výčtu autorů v soupisu literatury možná chybí
zmínka o pracích prof. Lukáče, připadne doktorky Spanilé.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:
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