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Oponentní posudek doktorské disertační práce 

Jméno oponenta: doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D. 

Jméno disertanta: Ing. Marek Mikoláš 

Název práce:  Vliv hlubinného dobývání na polohové  geodetické základy v OKR 

Na základě písemné žádosti děkana HGF ze dne 29. 8. 2018 jsem vypracovala oponentní posudek, 

který předkládám. 

a. Zhodnocení, jak disertační práce splnila svůj cíl 

Disertační práce se zabývá hodnocením polohových změn trigonometrických bodů v oblasti 

ovlivněné hlubinným dobýváním. V práci jsou velice pečlivě a komplexně zpracovány polohové 

geodetické základy od budování trigonometrické sítě až po současnost, geodetické základy 

důlních map v OKR a související důlně měřické předpisy. Stěžejní část práce „Trigonometrická síť 

v OKR“ obsahuje nejen ucelený popis triangulačních prací, ale také grafická zobracení posunů 

trigonometrických bodů hodnocených v průběhu triangulačních prací v OKR. Vlastní zpracování 

tématu DP navazuje na dříve provedené triangulační práce. Hodnocení polohových změn 

trigonometrických bodů v karvinské části OKR je založeno na výsledcích vlastních měření z roku 

2016 a na výsledcích z triangulačních měření provedených v roce 1991 zeměměřickými úřady 

v rámci poslední měřické obnovy ČSTS. Na základě dosažených výsledků byl sestaven návrh novel 

báňských předpisů, a to zákona č. 61/1988 Sb., a vyhlášky č. 435/1992 Sb. Návrh novel je 

začleněn přímo do znění zmíněných báňských předpisů. 

Cíle disertační práce jsou uvedeny v kap. 2. Hlavním cílem bylo ověření zákonitosti vodorovných 

pohybů v poklesové kotlině a stanovení využitelnosti vypočtených posunů. Dalším cílem byl návrh 

novel báňských přepisů v oblasti důlních bodových polí a způsobu jejich připojení na geodetické 

základy ČR. Cíle disertační práce byly splněny. 

b. Vyjádření k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením 

konkrétního přínosu studenta 

Zvolený postup zpracování DP je v souladu s postupným plněním cíle práce. V práci jsou uvedeny 

souhrnné informace o důlně měřických předpisech, polohových geodetických základech a o 

pohybech trigonometrických bodů v OKR. Dosažení výsledků vlastních měření je doloženo 

odpovídajícím popisem použitých metod a postupem zpracování naměřených veličin, který je 

uvedený v přílohách práce. Konkrétní přínos studenta spočívá ve vyhodnocení vodorovných 

posunů trigonometrických bodů na základě vlastních měření a v sestavení návrhu novel báňských 

předpisů.  

V následujících bodech předkládám připomínky: 

- Kap. 3.2.1 “Pohyby a deformace v poklesové kotlině“ je zpracována velmi stručně. V kapitole 

mohly být objasněny také pohyby a deformace s ohledem na dynamické utváření poklesové 

kotliny a pohyby a deformace povrchu při dobývání ukloněných ložisek. 

- V kap. 3.4.4 je popsán pouze jeden princip teoretického výpočtu vodorovných posunů, jak 

byly určeny hodnoty vodorovných posunů v tab. 6.2? 
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- V kap. 3.5.2 nejsou zmíněny ochranné pilíře v ukloněném souvrství. 

- V kap. 7.1 je v návrhu novely zákona č. 61/1988 Sb uvedeno: „Organizace, která provádí 

činnost podle § 2 písm. b) nebo § 3 písm. a) v podzemí, jejichž vliv na povrch je větší než 

území o ploše 1 km2 …“ Na základě čeho byla hodnota plochy 1 km2 stanovena? 

- Pro vlastní měření polohy trigonometrických bodů byla zvolena metoda měření RTK. Proč 

nebylo měření provedeno rychlou statickou metodou, která je oproti zvolené metodě 

přesnější? 

 

c. Vyjádření k významu pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Téma disertační práce je aktuální, má mezioborový charakter a spadá minimálně do oblastí 

geodézie a vlivů poddolování. Vlivem poddolování dochází k prostorovým změnám povrchu, tedy 

jak ve směru svislém tak vodorovném. Vzhledem k tomu, že vodorovné pohyby povrchu nejsou 

zanedbatelné, je nutné se jimi zabývat a výsledky využívat při správě geodetických základů, resp. 

při obnově a údržbě bodových polí a při údržbě katastrální mapy. Z hlediska vlivů poddolování je 

základním úkolem co nejspolehlivěji určit míru ovlivnění dotčených objektů na povrchu, tedy 

velikost pohybů a z nich určených deformací povrchových objektů. Výsledky polohových změn 

vyhodnocené z měření polohy trigonometrických bodů mohou být jedním ze zdrojů dat 

využitelných při ověřování funkčního vztahu mezi teoretickým poklesem a teoretickým 

vodorovným posunem povrchových bodů v oblasti ovlivněné poddolováním. 

d. Vyjádření k formální úpravě disertační práce a jazykové úrovni 

Disertační práce je po stránce formální i jazykové na velmi dobré úrovni. 

e. Vyjádření k publikacím studenta 

V seznamu vlastních publikací je uvedeno 12 publikací, z nichž u 5 je Ing. Marek Mikoláš prvním 

autorem. Jedna z publikací je uvedena v databázi Scopus, ostatní publikace byly zveřejněny 

v odborných časopisech a konferencích. Publikační činnost Ing. Marka Mikoláše považuji za 

dostačující. 

f. Jednoznačné vyjádření oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci 

k obhajobě 

Disertační práci Ing. Marka Mikoláše doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Ostravě dne 10. 10. 2018     doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D. 

 

 

 


