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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Řecko je spolu s Tureckem nejaktivnější zemětřesnou oblastí v Evropě. Pro tvorbu mechanismu
zemětřesení se kromě výsledků ze seismických přístrojů využívá i detekovaných posunů zemské
kůry. Tyto posuny jsou zjišťovány buď technologií SAR, nebo technologií GNSS. Z tohoto důvodu je
na území Řecka zřízena hustá síť permanentních GNSS stanic za účelem detekce posunů. Šest stanic
této sítě vybudoval Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech spolu s
Katedrou geofyziky MFF UK a Seismickým oddělením univerzity v Patrasu. Účelem diplomové
práce bylo provedení analýzy výsledků permanentních GNSS pozorování na stanicích, náležejících
české straně a provedení korelace posunů s okolními většími zemětřeseními. Diplomantka se se
tohoto úkolu zhostila s úspěchem.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu, přičemž je nutno konstatovat, že
rozsah úkolu, zadanému již v říjnu r. 2017, byl během řešení několikrát z mé strany modifikován,
protože v rámci diplomové práce šlo o první komplexní analýzu vůbec a v rámci řešení bylo
dosaženo i některých překvapujících výsledků.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Skutečné věcné zadání diplomové práce se uskutečnilo již v říjnu r. 2017. Od té doby, s malým
přerušením kolem konce kalendářního roku pracovala diplomantka na práci samostatně a průběžně,
byla též v pravidelném kontaktu s vedoucím práce a hojně využívala konzultací.

4. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce vypadá práce velice dobře, po stylistické stránce se mi zdá v pořádku, gramatiku
nejsem schopen hodnotit - práce je psána ve Slovenštině.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Závažné kritické připomínky k finální verzi nemám, hojnější i drobné připomínky byly řešeny během
tvorby textu diplomové práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky by bylo možné publikovat. Dále považuji za důležité seznámit s těmito výsledky
pracovníky zainteresovaných stran (Katedru geofyziky MFF UK v Praze a VÚGTK ve Zdibech).

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Kontrola shody: 0%.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Diplomovou práci považuji za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 04.05.2018 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.


