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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá svému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je zpracována přehledně v rámci jednotlivých kapitol, které na sebe smysluplně navazují. Autor
tak na základě pokynů ze zadání práce vypracoval kapitolu 1. „Úvod“, dále pak 2. „Přírodní poměry“,
s důrazem na typy geologických prostředí v kvartérních geologických řezech a metodiku hodnocení
přírodních poměrů, v návaznosti na kapitolu 3. „Zhodnocení – antropogenní tvary“. Zde se autor
zaměřuje již na konkrétní geologické řezy s návazností na část přílohovou, jako grafického doplňku
této kapitoly. Celkové shrnutí a poznatky pak autor zcela logicky uvádí v kapitole 4. „Závěr“.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je velmi zdařilá. Student vnímá problematiku brownfieldů v kontextu kvantifikace
kvartérní geologické stavby řešené pomocí existujících řezů na vybraném území Moravskoslezského
kraje, což přináší velmi dobře využitelné poznatky pro odborníky v brownfields, protože jim říká,
jaké geologické prostředí zde mohou očekávat a jaké vlastnosti z pohledu brownfields tyto prostředí
mají. Větší důraz byl kladen na antropogenní geologické prostředí.

4. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. Formátování textu, struktura jednotlivých kapitol,
stejně jako odbornost textu jsou v odpovídající kvalitě. Práce obsahuje pouze nepatrné množství
drobných chyb, které však nesnižují celkovou úroveň práce.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1. V čem vidíte největší rezervu z pohledu přesnosti kvantifikace v uvedených grafech (graf. č.
1 až 7)?
2. Pokud by se použily jiné metody vyhodnocení, tak v čem předpokládáte, že budou jiné výsledky?
3. Které geologické prostředí z pohledu brownfields považujete za nejvíc rizikové?

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Diplomová práce přináší zcela nový pohled na hodnocení geologických řezů v souvislosti s
antropogenními tvary, která se zaměřuje na část Moravskoslezského kraje. Přináší rovněž metodiku,
kterou lze aplikovat v rámci kteréhokoliv jiného území České republiky.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů je z pohledu kvality, odbornosti a v souladu se studovanou problematikou
zcela v pořádku. Autor použil rozmanité množství literárních i internetových zdrojů, jejichž autory v
práci řádně citoval.

8. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce přináší zhodnocení zastoupení jednotlivých typů kvartérních sedimentů v
Moravskoslezském kraji, ve vztahu k brownfieldům, které je vzhledem k industriální povaze tohoto
regionu velmi přínosné. Jedná se o zásadní informace například z pohledu propustnosti horninového
prostředí a potenciálního šíření kontaminantů, potřebných v rámci zakládání staveb v prostředí
brownfields.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci Jana Kubáče hodnotím známkou výborně a doporučuji k obhajobě.
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