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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Srovnání bodů zadání práce s jejím obsahem mi dovolují konstatovat, že autor splnil zadání i cíle
práce. Autor zaujal stanovisko ke všem zadaným úkolům na základě analýzy jednotlivých
problémových okruhů.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Předložená práce má klasickou strukturu geologických závěrečných prací a v zásadě i příspěvků do
odborných časopisů. Jednotlivé části práce mají vzájemnou logickou návaznost. Obsah i  rozsah práce
odpovídá obecným požadavkům kladeným na diplomové práce.  Z hlediska rozsahu je však značně
převyšuje, jelikož byly zpracovány informace o vývoji vrstevní jednotky z celé české části
hornoslezské pánve, byla provedena  verifikace dat a jejich celkové zpracování a vyhodnocení.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Jde nepochybně o původní práci jejíž obsahové zaměření kladlo na  autora  značné nároky (rozsáhlé
území, velké množství dat, nutnost jejich kontroly a reinterpretace v řadě případů a podobně). Tato
orientace práce však na druhé straně umožnila autorovi prezentovat svůj zájem o geologii uhelných
ložisek i řešení obecných zákonitostí historie jejich geologického vývoje. Je to viditelné na relativně
podrobném zpracování úvodních dvou kapitol práce týkajících se geologické charakteristiky české
části hornoslezské pánve i samotných hrušovských vrstev, na zařazení popisu stavby hlubokého
podloží hornoslezské pánve a podobně.
Autor se místy dopouští drobných stylistických chyb. Některé obrázky obsahují drobné nepřesnosti,
jako např. obr. 1 (průběh jižního zakončení orlovské struktury), litostratigrafické schéma na tab. 1
(drobné překlepy v textu). U obrázků jako je obr. 5, je většinou zvykem používat tzv.  „svodný
profil“.  Uvedené nedostatky  však nemají vliv na vlastní závěry a výsledky práce. Na druhé straně je
třeba vyzdvihnout některé původní obrázky autora, např. nové položení územního členění ČHP na
digitální model paleoreliéfu karbonu, což svědčí o samostatnosti autora.
Autor správně vystihl klíčové problémy práce a věnoval jim značnou část práce. Mám na mysli
zejména problematiku  vedení hranic sledované vrstevní jednotky v různých vývojích vrstevní
jednotky.  Jde o mimořádně důležitou část textu. Ne se všemi závěry autora se sice ztotožňuji
(zejména postrádám v textu příčiny a důvody některých řešení), přesto  již tím,  že tuto část do textu
práce autor zařadil, si získal mé uznání.
V některých částech práce se v textu projevuje terminologická rozkolísanost autora. Jako příklad
uvádím problematiku územního členění studované oblasti. Je-li územní členění ČHP v textu práce
uvedeno (obr. 1 a příslušný  text k němu), pak se jeho názvoslovím je třeba držet i v dalším textu. Na
str. 63 práce (první řádek shora)  se však hovoří  „….se nalézá ve středové oblasti ČHP…..“, ale na
obr. 1 není žádná „středová oblast“ uvedena. Oblasti jsou uvedeny pouze v textu, „středová oblast“
však mezi nimi není.
Těžiště práce vidím  v sestavení mapových příloh vývoje mocnosti svrchních hrušovských vrstev,
jejich uhlonosnosti a písčitosti. Velmi dobře si uvědomuji pracnost sestavení těchto mapových příloh,
z hlediska hledání zákonitosti ve vývoji vrstevní jednotky je však jejich úloha nezastupitelná.  Na
základě zpracovaných map autor definoval základní vztahy  určující vývoj svrchních hrušovských
vrstev.  Tyto mapy také představují největší potenciál pro další studium historie vývoje pánve v
období vzniku svrchních hrušovských vrstev. I ve své současné podobě umožňují hledání souvislosti
mezi prostorovým vývojem sledovaných parametrů a  historii vývoje pánve.
Celkově se jedná o věcně vyváženou práci, doplněnou vhodným výběrem literatury s jasně
formulovaným  a původním cílem práce. Osobně bych se přikláněl k tomu, že zejména části práce, v
nichž autor popisuje své výsledky, by měly být napsány v prvé osobě.  Tedy  nikoliv “výsledky byly
porovnány“, ale „výsledky jsem porovnal“.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce je napsána relativně stylisticky čistě a bez větších pravopisných chyb. Místy jsou použity
nezvyklé termíny (na příklad „obecné stanovy“ v názvu podkapitoly 4.1., ale i další). V mapových
přílohách mohl autor zvolit jiný způsob popisu hranic intervalů hodnot sledovaného parametru. Na
některých místech textu lze nalézt neobratné formulace vyplývající z nedostatečných zkušeností
autora s psaním odborných textů

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce vychází z reinterpretace vrtných profilů a nově zpracovaných datových základen, což samo o
sobě je zárukou skutečnosti, že práce přináší  nové pohledy na studovanou problematiku a tím i nové
poznatky. Práce skrývá potenciál pro další navazující studie, které by měly být zaměřeny do oblasti
syntéz a mohly by přinést zpřesnění historie vývoje ČHP.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Práce je doplněna seznamem použité literatury, přičemž jednotlivé práce jsou v textu citovány.
Použití literatury v textu práce mně přesvědčilo, že autor umí s literaturou pracovat. Literatury na
dané téma je však velké množství, proto případné pokračování řešení daného tématu bude  vyžadovat
dohledání dalších literárních pramenů a zejména u všech citovaných prací zhodnocení jejich významu
ve vztahu  k studované litostratigrafické jednotce.

7. Hodnocení formální stránky.
Práce po formální i jazykové stránce  je v zásadě dobře zpracována. Práci by prospělo, kdyby autor
volil kratší a méně složitá souvětí a jednodušší skladbu textu. Některé nesrovnalosti jsem již  vytknul
v.jiných  bodech posudku.

8. Jaký je způsob využití práce?
Téma práce navazuje na vědecko-výzkumné aktivity oddělení ložisek nerostů a geoinformatiky a
bude nepochybně dále rozvíjeno, mimo jiné i do publikovatelné podoby. Tento potenciál předložená
diplomová práce dle mého názoru nepochybně má. Vyžaduje to však další studium, zejména v oblasti
analýz a interpretace. Domnívám se, že publikování některých částí práce v jejich současné  podobě
by bylo pravděpodobně možné, ale bylo by to ještě předčasné.

9. Celkové hodnocení práce.
Jde o zdařilou práci, ve které autor splnil v zadání stanovené cíle a prokázal, že si osvojil metody
geologické práce. Jednotlivé části práce mají vzájemnou návaznost i nezbytný odborný obsah. Proto
mohu práci doporučit k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 26.05.2011 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.


