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Bakalářská práce byla zpracována jmenovaným a odevzdána v termínu. Práci lze rozdělit do 

dvou částí – zpracování krátké rešerše zabývající se vozovým parkem tramvají na území města 

Ostravy a vybavením použitým při realizaci seizmických měření, a dále představení vlastních 

seizmických experimentálních měření včetně příslušných vyhodnocením. Rozsah práce je 41 

stran a je rozdělena do 5 hlavních kapitol. 

 

Rešeršní část popisuje jednotlivé typy tramvajových vozů v Ostravě včetně všech technických 

parametrů a dále je krátce představena instrumentace, která byla v průběhu zpracování 

bakalářské práce využita. 

 

Stěžejní kapitolou je kapitola čtyři nazvaná „Seizmické měření“. V této kapitole jsou nejprve 

představeny tři zájmové lokality, ve kterých bylo realizováno měření in-situ. V následující části 

je popsána metodika měření v jednotlivých lokalitách a následující podkapitola se detailně 

věnuje geologické stavbě jednotlivých lokalit. 

 

Vyhodnocení všech měření v grafické podobě formou grafů a tabulek je představeno 

v podkapitole 4.4 a na ni přímo navazuje v kapitole 4.5 diskuse výsledků. V závěru práce jsou 

shrnuty zásadní poznatky, které student získal při zpracování bakalářské práce. 

 

Citované zdroje (18 odkazů) jsou s ohledem na bakalářskou práci v dostačujícím množství. 

Spolupráce studenta s vedoucím bakalářské práce byla na průměrné úrovni.  

 

Po obsahové stránce předložená bakalářská práce odpovídá zadanému tématu. Student prokázal 

schopnost zpracovat zadanou problematiku, seznámil se s měřícím zařízením, realizoval 

experimentální měření in-situ, a zpracoval a vyhodnotil příslušná seizmická data. Těch mohlo 

být měřením získáno více, aby byl soubor dat rozsáhlejší, čímž by se daly vyvodit i obecnější 

závěry. K práci nejsou žádné další připomínky. 

 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

…………velmi dobře………. 
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