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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca na tému „Analýza a posúdenie stability svahov“ je v súčasnosti zvlášť aktuálna. Habilitantka zvolila možnosť predložiť habilitačnú
prácu v podobe monotematicky zameranej práce. Zvolená tematika je aktuálna a v praxi využiteľná. Z metodického hľadiska je habilitačná práca
prezentovaná úvodom, ďalej obsahuje štyri vhodne nadväzujúce všeobecné časti s nasledujúcimi prípadovými štúdiami s možnosťami implementácie
dosiahnutých výsledkov a záver. Formálna a jazyková stránka je štandardná. Spôsob písania habilitačnej práce svedčí o zrelosti autora.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

V hodnotenej habilitačnej práci boli jej metódy definované v 2. kapitole, sú smerované k hodnoteniu stability svahov a návrhom ich sanácie. Vlastné
ciele boli postupne v habilitačnej práci naplnené a v závere habilitačnej práce boli vyhodnotené, popri výhodách súvisiacich s implementáciou do
pedagogického procesu a vo vedecko-výskumnej oblasti.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

V prvej časti habilitantka uvádza metódy jej spracovania a analýzu súčasného stavu riešenia danej problematiky. Táto časť má 9 strán a je vhodným
uvedením do riešenej problematiky. V tretej časti autorka predstavila najskôr teoretický rozbor zvolenej témy na ktorú vhodne nadväzuje 4. časť práce
„Parametrická štúdia“. Tieto časti boli spracované na 44 stranách s veľmi fundovaným obsahom.
V piatej časti práce autorka hodnotí prípadové štúdie s ktorými má vlastné skúsenosti a poukazuje najprv na problematiku zosuvu svahu a porušenie
stavebnej konštrukcie rodinného dumu. V druhom prípade sa habilitantka zamerala na zhodnotenie príčin porúch zemného telesa v násype.
V kapitole 6 sú zhodnotené celkové závery a ich možná implementácia. Záver práce je potom venovaný analýze stability svahov vykonaných na základe
parametrickej štúdie. V „Zozname použitej literatúry“ autorka uvádza 123 položiek, z čoho je habilitantka v 15 prípadoch hlavnou autorkou a v 5
spoluautorkou. 

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Práca je v súčasnom štádiu výrazného rozvoja svahových pohybov na Slovensku jednoznačným prínosom pre rozvoj vedy a techniky.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Kladné stránky obsahu hodnotenej habilitačnej práce:
•    Za významne kladnú časť hodnotenej práce považujem analýzu súčasného stavu riešenej problematiky s následným teoretickým rozborom zvolenej
témy a parametrickou štúdiou. 
•    Veľmi kladne možno hodnotiť aj vlastné skúsenosti habilitantky s hodnotením svahových pohybov.
•    Ku kladom hodnotenej práce možno zaradiť aj podkapitolu č. 5.2 zameranú na zistenie príčin porúch zemného telesa v násype.
Nedostatky v obsahu hodnotenej habilitačnej práce:
•    V časti 5. Prípadové štúdie, podkapitopla 5.1 je hodnotený zosuv svahu a vznik porúch na rodinnom dome, bez odvolania sa na výsledky
predmetného inžinierskogeologického prieskumu. V danom prípade je veľmi ťažké sa zorientovať, kde došlo k predmetným svahovým pohybom.
Odkiaľ čerpala autorka podklady pre dané hodnotenie?

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

a) V predchádzajúcej časti som už uviedol jednu otázku, a to odkiaľ čerpala autorka podklady pre hodnotenie uvedené v podkapitole 5.1 a kde sa
predmetné územie nachádza?

b) Vhodné by bolo v záveroch hodnotenej práce uviesť aj prínos pre pedagogický proces na Stavebnej fakulte FBERG TU v Košiciach, ako aj pre prax.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:



a) Po preštudovaní hodnotenej habilitačnej práce som dospel k názoru, že táto spĺňa kritériá kladené na predmetné dielo a odporúčam ju k obhajobe.

b) Sledované ciele práce boli vo všetkých aspektoch splnené.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Vychádzajúc z osobných profesionálnych skúseností s autorkou hodnotenej habilitačnej práce, ako aj z preštudovania prehľadu jej vedecko-
výskumných a odborných aktivít, som dospel k záveru, že Ing. Slávka Harabinová, PhD. je skúseným vysokoškolským pedagógom s rozsiahlymi
vedeckými a praktickými skúsenosťami. 

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce navrhujem udelenie titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania „Inžinierske konštrukcia a
dopravné stavby“.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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