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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Zadání diplomové práce (DP) definovalo požadavky na úvodní vymezení problémů, sestavení
odporových modelů, srovnání výsledků terénních měření a odporových modelů a závěr. Předložená
diplomová práce svým pojetím splňuje zadání v plném rozsahu

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je členěná do logických celků, které na sebe více nebo méně přirozeně navazují. Z hlediska
formálního členění obsahuje práce deset číslovaných a pět nečíslovaných kapitol. Nečíslované
kapitoly „Úvod“, „Cíl práce“ a „Historie a současný stav řešené problematiky“ by měly být začleněny
do samotné práce, tj. být rovněž číslované. Jejich samostatné postavení postrádá smysl, pokud ovšem
uvedená forma členění nepodléhá zvláštnímu předpisu (v době psaní hodnocení nebylo možné ověřit
– odkaz na Pokyny pro zpracování diplomové práce nefungoval).

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Hodnocenou diplomovou práci vnímám jako přirozené pokračování autorovy bakalářské práce
„Geometrické faktory limitující lokalizaci horizontálních důlních děl použitím metody ERT“. V
bakalářské práci autor pojednával o teoretických předpokladech metody ERT, vhodnosti různých
uspořádání elektrod a zejména o praktických měřeních na pěti různých lokalitách. Diplomová práce
problematiku měření metodou ERT nad důlními díly detailněji a účelněji rozvíjí a doplňuje o
modelovací techniky. Práce se na první pohled jeví jako kompaktní celek s jasnou strukturou. Práci
považuji za hodnotnou a přínosnou.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Předložená diplomová práce je poměrně rozsáhlé dílo, kterému student věnoval nepochybně
množství času a energie. Jako každé dílo i posuzovaná práce není prosta chyb, řada z nich jsou však
chyby „zbytečné“ a relativně snadno odstranitelné:
a) V prvním odstavci, ve druhé větě nečíslované kapitoly „Cíl práce“ autor uvádí: „Širším
cílem nejen mé práce je zpřesnit metodiku zaměřenou na vyhledávání horizontálně protáhlých
důlních děl...“. Z dalšího textu nevyplývá, o jaké jiné práce se jedná a jakou metodiku (prováděcí
předpis?) měla jeho práce pomoci zpřesnit.
b) Kapitola 1 by měla začínat na samostatné stránce a pokud to výslovně neupravují „Pokyny
pro vypracování diplomové práce“, tak i ostatní hlavní kapitoly.
c) Na straně 10, v posledním odstavci, nelze souhlasit s tvrzením, že při měření metodou ERT
je měřen  a interpretován Z.
d) Na straně 13, ve druhém vzorci shora, je pro měrný odpor použito nesprávné označení.
e) Ve jmenovateli druhého vzorce shora (strana 14) by místo délky „l“ měl být proud „I“.
f) Na stránce 21, obrázek č.8, není funkční internetový odkaz www.geofyzika.com. Společnost
Geofyzika (Brno) již řadu let neexistuje.
g) Formou obrázků jsou označovány i tabulky, avšak vzhledem k tomu, že v práci jsou z
celkového počtu čtyřiceti dvou doprovodných „obrázků“ použity pouze dvě tabulky (obrázek č.2 a 8),
lze to akceptovat.
h) Geologický popis zájmových oblastí je nesystematický a v jednom případě úplně chybí.
i) Na obrázku 28 jsou popisky téměř nečitelné, uvedené měřítko 1:200 je zavádějící a
nevztahuje se k žádné části obrázku. Pro lepší čitelnost by bylo vhodnější obrázek 28 rozdělit na dva



samostatné. Identická připomínka se týká také obrázků č.32 a 37.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Předložená práce nové poznatky ve smyslu inovativního postupu, objevu atd. nepřináší – mám za to,
že to ani není jejím účelem. Přínos DP přichází zejména ze směru praktického využití ERT nad
důlními díly a v přístupu k naměřeným datům a jejich interpretace. Výhodou výzkumné činnosti
autora bylo, že mohl svá zjištění opírat o znalost geometrie hledaných důlních děl a tak posuzovat
vypovídací schopnost a „důvěryhodnost“ prvotní interpretace – výstupů z programu RES2DINV.
Autor také velmi správně využil potenciálu modulu RES2DMOD, jakkoliv je nezbytné s
jednoduchými modely reálných prostředí pracovat „opatrně“ a brát je spíše jako pomůcku, než řešící
nástroj. Toho si však autor byl vědom a v souladu s tím také postupoval. Pro praktikující geofyziky je
podstatná zejména informace o „driftu“ pozice zájmového objektu.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Aplikované studijní prameny zahrnují širokou škálu podkladů, od legislativy přes instrukční manuály,
online zdroje až k tištěné primární a odvozené literatuře. Je pozitivní, že autor DP čerpal i ze
zahraničních pramenů (téměř 40 % použité literatury je cizojazyčné). Student tedy svou prací
prokázal schopnost využít potenciál pramenů ve svůj prospěch (v prospěch DP).

7. Hodnocení formální stránky.
Předložená DP je přehledně členěna do deseti kapitol prvního řádu, osmnácti kapitol druhého řádu a
čtrnácti kapitol třetího řádu. Kapitoly na sebe logicky navazují a jsou přehledně zpracované. S
výjimkou subjektivního doporučení změny v tvorbě a řazení kapitol (viz poznámka v bodě 2) nelze
autorovi vytýkat nic zásadního. Jako původní lze označit zejména kapitoly 8-10, ostatní jsou
výsledkem rešeršní činnosti a další práce s citovanými prameny.

8. Jaký je způsob využití práce?
Způsob využití práce byl částečně popsán v bodě 5. Kromě uvedeného lze práci doporučit k dalšímu
pokračování, např. formou doktorandské disertační práce, kde lze nalézt prostor pro zásadnější průnik
do oblasti modelování a také aplikaci širšího komplexu geofyzikálních metod průzkumu (nejen
geoelektrických). Vhodná by také byla spolupráce s jinými akademickými, případně výzkumnými
pracovišti, a to nejen v ČR.

9. Celkové hodnocení práce.
Autor diplomové práce – pana Dostalík – přináší na šedesáti třech stranách seznámení s
problematikou měření  metodou ERT nad důlními díly, problematikou modelování a zejména
interpretace naměřených dat. Práce rozebírá konkrétní aspekty metody ERT aplikované při
vyhledávání starých důlních děl, stručně a zároveň pro účely práce dostatečně přibližuje problematiku
modelování v prostředí RES2DMOD a interpretuje naměřená data.
Posuzovaná diplomová práce navázala a rozpracovala problematiku aplikace metody ERT nad
důlními díly, se kterou autor začal ve své bakalářské práci. Autor tak prohloubil své zkušenosti, které
při vypracování bakalářské práce získal. O to více zamrzí existence řady zbytečných chyb, které se v
diplomové práci pana Dostalíka vyskytují, a které mu byly vytýkány již při hodnocení bakalářské
práce. Jedná se zejména o chyby nevynucené, gramatické (morfologické i syntaktické).
Předloženou diplomovou práci hodnotím, zejména pro její přínos směrem k praktikujícím
geofyzikům, známkou velmi dobře. Práci doporučuji k obhajobě.
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