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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Přístup autora ke zpracování diplomové práce lze hodnotit jako velmi aktivní, ale to až v závěru, před
jejím odevzdáním. Pracoval samostatně, výsledky své práce částečně konzultoval. Velmi kladně
hodnotím, že autor osobně získával podkladové materiály od pracovníků MND a.s. v Hodoníně.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Panu Petru Zábranskému byly zadány (na základě přímého podnětu z MND a.s. Hodonín) úkoly:
zabývat se historií průzkumu a dobývání uhlovodíků ve Vídeňské pánvi; zpracovat rešerši dosud
zpracovaných prací řešící možnosti průzkumu pod Vídeňskou pánví. Dále se zabývat geologickou
stavbou oblasti, popsat strukturu „Hluboký Týnec“ a navrhnout vedení dalšího průzkumu. Lze
konstatovat, že předložená bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Str. 6, obr. č. 4 – není situován časový seismický řez. Str. 8 – nejasnosti v uvedených obrázcích (č. 4,
5 a 6) a dále na str. 10, 12 v označení a situování legend k obrázkům a popisy pod obrázky. Obr. č. 7
– „netypický“ popis k řezu – bez legendy. U řezů obecně chybí vyznačení jejich průběhu v mapě. Str.
14 – na obr. č. 8 není profil. Některé obr. např. č. 9 – bez české legendy. Str. 26 – zařazení výsledků z
vrtu „Kola-1“ bez upřesnění. Str. 28 obr. č. 11 – izolinie zájmové struktury – neupřesněno.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Předkládaná bakalářská práce je zpracována v souladu se základními formálními pokyny a splňuje
požadavky na bakalářskou práci kladené.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce odpovídá formálním požadavkům. Text byl vhodně rozčleněn do pěti hlavních
kapitol, které na sebe logicky navazují. Text není zatížen materiálem, který by se svým obsahem
vymykal charakteru zadání. Škoda, že autor nestihl provést korekturu grafické dokumentace.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce by mohla být po doplnění použita v MND a.s. jako podkladový materiál k návrhu vedení
dalších průzkumných prací.

7. Celkové hodnocení práce.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji předloženou bakalářskou práci pana Petra Zábranského k
obhajobě.
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