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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano, odpovídá. 

 

2. Hodnocení předložené závěrečné práce z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

částí, případně jejich úplnosti? 

Práce je vhodně rozdělena do 6 hlavních kapitol, které jsou rozčleněny do podkapitol. 

Návaznost jednotlivých částí je logická, srozumitelná. Předkládaná diplomová práce navazuje 

na studentkou zpracovanou bakalářskou práci. 

Diplomová práce je nadstandardního rozsahu. Po stránce obsahové je kompaktní, 

zpracovává danou problematiku komplexně. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce. 

Diplomová práce je zpracována na 70 stránkách textu včetně seznamů použitých 

pramenů, obrázků, tabulek a příloh. Diplomová práce obsahuje 30 obrázků a 2 tabulky, 

textová část je doplněna 16 grafickými přílohami. 

Předkládaná práce je věnována aktualizaci poznatků o rozmanité geologické stavbě 

v okolí Mošnova a jejich aplikaci při návrhu pilotového založení.  

Kladně hodnotím výběr aktuálního tématu i přístup k jeho zpracování, který svědčí o 

diplomantčiných odborných znalostech, preciznosti i o velmi dobré gramotnosti v rámci 

použitých odborných softwarů.  

 

4. Jiné poznatky a kritické připomínky. 

Připomínky:  

 V kapitole 2.3.2 Kvartérní pokryv diplomantka zmiňuje „sprašové hlíny“ a 

„spraše“ – uměla by studentka popsat rozdíl mezi těmito dvěma termíny? 

 Z diplomové práce je patrné, že se diplomantka dobře orientuje v problematice 

geologie území. Postrádám zde ale litologickou charakteristiku předkvartérních 

hornin. Jaké geologické vrstvy zde jsou v rámci karpatských příkrovů 

zastoupeny? 

 Na straně 45 je v souvislosti s pilotovým založením uvedeno: „…založena na 

neogénních horninách…“, preferovala bych odborné označení „…vetknuta do 

neogénních hornin…“. 
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 V obrázcích s modely 1 a 2 (subglaciální deprese a subglaciální deprese 

s jílovou vložkou) bych preferovala jiné barevné výplně pro bazální část, která 

může být při zběžném pohledu zaměněna s neogénním podložím.  

 

5. Přináší závěrečná práce nové poznatky, v kterých částech? 

Ano, přináší. Diplomantka pro své závěry využila nejnovější průzkumné práce, tzn. 

rozšířila znalosti o lokalitě, zejména pak specifikovala průběh linie nasunutí karpatských 

příkrovů, zpřesnila průběh i hloubku subglaciálních depresí a v neposlední řadě vymodelovala 

potenciální situace pilotového zakládání v těchto podmínkách včetně analýzy zatížení 

z nosných konstrukcí. Nové poznatky se vyskytují od kapitoly 3 Přezkoumání nových dat 

týkajících se geologické stavby dané oblasti až do kapitoly 6 Závěr.  

 

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Studentka citovala z 29 vhodně zvolených převážně literárních zdrojů.  

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Diplomová práce je zpracována velmi precizně s minimem až absencí překlepů a 

formálních nedostatků.  

 

8. Způsob využití práce. 

Diplomová práce může být využita jak k upřesnění geologické mapy dané oblasti, tak 

z praktického hlediska při volbě způsobu zakládání v tomto prostoru.  

 

9. Celkové hodnocení práce. 

Diplomantka splnila zadáním stanovený cíl. Diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě. 
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