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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Zásady pro vypracování závěrečné
práce byly dodrženy.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
K předložené závěrečné práci z hlediska struktury nemám připomínky. Jednotlivé části práce na sebe
logicky navazují, mají požadovaný rozsah pro diplomové práce.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená závěrečná práce obsahuje celkem pět kapitol, 61 stran textu včetně 38 obrázků a dále
seznamů zkratek,použité literatury a grafů. Autorka cituje celkem ze 40 pramenů literatury, 3
elektronických zdrojů a 1 právního předpisu.

4. Hodnocení formální stránky.
V závěrečné práci se vyskytuje minimum pravopisných chyb, které nijak nesnižují její odbornou
úroveň. Grafická úroveň práce je velmi dobrá, pouze v některých případech jsou obr. rozmazané,
např.: obr. 11, u obr. 10 je dvojí text, u grafu 1 je špatná legenda a údaje na osách, graf 2 - 4 má
chybný údaj uvádějící velikost OAR. Dále místo kBq patří kBq.m-3.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nutno konstatovat, že zvolené téma a získání relevantních výsledků a odpovědí na základní cíle práce
představuje daleko rozsáhlejší a časově delší měření a následně vzájemné porovnávání získaných dat
zejména v závislosti na mnoha faktorech, které ovlivňují velikosti metanu a radonu v ročních
klimatických cyklech. Dále se ukázalo, že volba, resp. přidělení LÚC 36 byla z hlediska výběru další
plochy trochu nešťastná, protože se na ní nevyskytovalo žádné horizontální důlní dílo ani sanovaná
vertikální jáma. Autorka práce musela trochu improvizovat a k vysvětlení vysokých hodnot metanu
zvolit zcela jiný přístup. Z tohoto pohledu představuje předložená práce dobrý materiál, který je
východiskem zejména z metodického pohledu pro další práce plánované v dalších letech. Na základě
výše uvedeného kritické připomínky k rozsahu práce, provedeným analýzám nemám a uváděným
výsledkům nemám.

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Nové poznatky spatřuji především ve zjištění faktu, že existují místa (oblasti), kde zvýšené
hodnotymetanu vedle příčin uvedených v DP Seca (2016) bude možné zařadit i vliv tektoniky, resp.
existenci rozvolněných zón v nejbližším okolí existujících tektonických poruch. Objektivní vysvětlení
těchto zjištění může v budoucnu pomoci při predikci rizikových oblastí na základě znalosti velikosti
jednoho z těchto dvou sledovaných parametrů.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr a využití studijních pramenů je vhodné a dostačující.

8. Jaký je způsob využití práce?
Způsob využití práce spatřuji především ve zjištění různých vzájemných poměrů velikostí
sledovaných parametrů, zejména metanu a radonu. Existence vysokých hodnot jednoho z nich může
predikovat vysoké hodnoty i parametru druhého. Provedení podrobnějších analýz získaných výsledků
pro objektivizaci řešeného problému vidím především ve větším množství získaných dat na stejných
testovacích plochách, a to jak ze strany poskytovatele dat metanu (Green Gas DPB, a. s), tak ze strany
VŠB, poskytovatele dat radonu.



9. Celkové hodnocení práce.
Závěrem konstatuji, že studentka Veronika Sedláčková splnila zadání diplomové práce, prokázala
schopnost aplikace získaných teoretických znalostí při práci s geologickými, geofyzikálními a
geochemickými daty a jejich grafického zpracování a vyhodnocení.
Závěrečná práce má potřebnou odbornou úroveň požadovanou pro diplomové práce tohoto typu.
Drobné výtky, plynoucí z nezkušenosti autorky s takovouto formou písemného projevu a plynoucí z
ještě nevyzrálé profesionality v oboru, nepovažuji za významné. Naopak, vysoce hodnotím snahu o
samostatnost vytvoření díla podle instrukcí vedoucího práce a případně konzultantů.
Práce po stránce formální vyhovuje předpisům o diplomových pracích na vysokých školách
technického zaměření a statutu HGF VŠB-TU Ostrava.
V diplomové práci nejsou takové metodické, věcné ani formulační chyby, které by znemožnily
doporučení práce k obhajobě.
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