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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce popisuje popisuje využití GPR při vyhledávání starých důlních děl a zabývá se
vyhodnocením použitelnosti této metody k tomuto účelu. Detailně hodnotí použití této metody na 5
vybraných lokalitách s různým horninovým prostředím. Práce naplnila základní osnovu jejího zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Základní struktura práce odpovídá zadání a má logickou posloupnost. Diplomantka nejprve teoreticky
shrnuje principy použité metody a pak analyzuje použití metody na vybraných lokalitách.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce v oboru.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autorka práce velmi dobře zpracovala úvodní teoretickou část práce, věnovanou metodě měření. V
kap. 4 se věnuje popisu horninového prostředí, kde velmi detailně hodnotí jak mineralogicko-
petrografické, tak strukturně geologické  poměry na lokalitách. Jen nejsou vyvozeny žádné závěry
týkající se případných komplikací při měření vyplývající např. z přítomnosti Fe minerálů
ovlivňujících šíření elektromagnetických vln.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce dobře a kriticky hodnotí využívaní GPR metody v určitých podmínkách horninového prostředí.
Závěry práce přinášejí nové poznatky pro budoucí aplikace GPR.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Diplomantka použila při zpracování tématu jak monografických prací shrnujících principy metody
měření, tak i publikované články a zprávy z různých zdrojů vztahujících se k tématu. Kriticky
hodnotím pouze citace rozsáhlých pasáží textu v kapitole popisující horninové prostředí jednotlivých
zkoumaných lokalit bez uvedení konkrétních autorů. Např. v kap. 4.2 Ložisko Nová Ves, kde je
pouze v úvodu textu citován autor.

7. Hodnocení formální stránky.
Autorka jednoznačně prokázala schopnost samostatně zpracovat odbornou práci na zadané téma. Po
formální stránce je práce vynikající je v ní využito i dostatečné množství obrázků, map a radargramů
dokumentujících teorii měření, lokality a  zpracování naměřených dat.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce lze využít zejména v praxi při plánování měření GPR v obdobných podmínkách
horninového prostředí a povrchu terénu.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce splňuje požadavky kladené a závěrečnou práci magisterského stupně studia a
doporučuji ji k obhajobě.
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