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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sledování svahových pohybů s užitím optických vláken 

Jméno autora: Šarlota Dušková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: geotechniky 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Záleský, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra geotechniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaná práce byla pro studentku mimořádně náročná, protože se během studia nesetkala s problematikou sledování 
sesuvů a způsoby, jak tyto svahové pohyby sledovat. Užití Fiber Bragg Gratings ke sledování deformací v geotechnice je 
směr pro studentku zcela nový. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Jedním z bodů zadání práce byla spolupráce při testování již užívané pásky s optovláknovými senzory FBG v modelu vrtu v 
budově Fakulty a případně ve stávajícím vrtu, kde dochází k dlouhodobým svahovým pohybům, viz str. 44 a 45 (obr. 26, 
27). FBG páska (měřidlo s paralelními snímači deformace FBG) byla užívána na železnici v Rakousku v Gmundu a 
spolupracující firmě Safibra, s.r.o., se nepodařilo včas pásku demontovat (nutná výluka provozu). Proto Šarlota Dušková v 
práci podrobně rozpracovala postup laboratorního zkoušení pásky FBG včetně návrhu postupu testování a přípravy 
upínání FBG pásky. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka se výborně orientovala v zadaném okruhu problémů a sestavila velmi podrobnou rešerši jak z českých zdrojů tak 
zvláště zahraničních. V aplikační části vypracovala detailní postup testování FBG pásek pro inklinovrty v laboratoři. Navrhla 
a připravila systém upínání FBG pásky na testovací stolici. Cílem bylo vytvořit dobře geometricky definované upnutí pásky 
k ohybu v její rovině pro získání odezvy FBG snímačů na vyvolanou deformaci a jejich polohu. Podpory pásky vytvořila na 
3D tiskárně dle vlastních návrhů tvaru a jejich zpracování v Autocadu 3D. Připravila vybrané scénáře o předpokládaných 
odezvách snímačů FBG. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka dokáže velmi dobře vyžívat a propojovat získané znalosti, odborná stránka práce je vysoká a je založena na 
velmi dobrém seznámení s novou problematikou a užití znalostí získaných z rešerše.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typograficky je práce vyspělá, z hlediska jazykové stránky jsem studentce místy doporučoval úpravy formulací odborných 
částí textu, což je u bakalářských prací obvyklé a nepovažuji to za výtku.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Rešeršní část je výborně zpracovaná, citace jsou rozsáhlé a správně zaměřené i uváděné.    

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Lze oprávněně předpokládat, že praktická část práce bude plně využitelná k laboratornímu testování FBG pásek pro 
instalace do inklinometrických vrtů stávajících i nově zřizovaných, které jsou vystrojovány inklinometrickými pažnicemi. 
Tato aplikace bude zejména vhodná tam, kde jsou různá rušivá pole pro elektrické snímače. Podle mého názoru Šarlota 
Dušková prokázala při přípravě testů a to jak metodiky tak vlastní výrobě mechanických dílů pro testovací zařízení značnou 
experimentální zručnost. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 17.6.2019     Podpis: 


