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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadání bakalářské práce (BP) definovalo požadavek na úvodní seznámení s problematikou, teoretický
rozbor aplikované geofyzikální metody, geologickou charakteristiku horninového prostředí
zájmového území a komentář výsledků měření.
Předložená bakalářská práce svým pojetím splňuje zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je členěná do logických celků, které na sebe přirozeně navazují. Za stěžejní část práce lze
považovat kapitoly 4 – 8. Kapitoly předcházející obsahují doplňkový text, který lze považovat za
marginální vzhledem k tématu BP a je místy příliš rozsáhlý (způsoby dobývání atd.). Naopak u
kapitol 4 – 8 oceňuji jejich záběr, který není ani zbytečně přehnaný, ani zbytečně stručný, čtenář není
přehlcen, ani nemá pocit chybějících informací. V řazení textu do logických celků bych doporučil
drobnou změnu, kdy podkapitola 4.2 Základy stejnosměrných elektrických metod by svým
významem „zasloužila“ povýšit na samostatnou kapitolu prvního řádu.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce popisuje aplikaci metody ERT v oblastech postižených důlní činností. Práce
pojednává o teoretických předpokladech a vhodnosti různých uspořádání elektrod a zejména
pojednává o praktickém nasazení na pěti různých lokalitách. Práce se na první pohled jeví jako
kompaktní celek s jasnou strukturou. Určitou nevyváženost lze pozorovat při práci s obrázky, kdy
úvodní část práce (kapitoly 1 - 4.2) je pouze textová. Práce je hodnotná a v rámci svého rozsahu
přínosná.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Předložená bakalářská práce je poměrně rozsáhlé dílo, kterému student věnoval nepochybně
množství času a energie. Navzdory tomu se v práci vyskytuje řada chyb formálního a neformálního
rázu:
a) V Seznamu zkratek jsou chybně popsány zkratky C1C2 a P1P2. Autor BP uvádí, že C
elektrody jsou měřicí a P proudové, což je v rozporu s geofyzikální nomenklaturou. V anglicky psané
literatuře se za C elektrody považují proudové (current) a P měřicí (potential), v české literatuře se
používá označení A, B pro proudové a M, N pro měřicí elektrody.
Značka I není měrný proud, ale elektrický proud; místo značky V pro napětí (elektrické) je vhodnější
použít U.
b) Skenované obrázky (obr. 2 až 5) by bylo vhodné překreslit, a u všech ostatních – pokud je to
možné – sjednotit typ a velikost písma.
c) Striktně dodržovat terminologii geofyzikálních metod průzkumu: na straně 22, ve třetím
odstavci autor hovoří o „profilování“ za použití elektrodových sekcí. Tento výklad může neznalého
čtenáře zmást, protože elektrodové sekce se používají k tomografickým (elektrickým) metodám
průzkumu a ani autorem BP použitá aparatura ARES, přes svou moderní konstrukci a softwarovou
výbavu, „profilovat“ pomocí sekcí neumožňuje.
d) Odporové řezy nemají sjednocenu hodnotovou škálu, nelze tak na jednoduše „okometricky“
posuzovat rozložení sledované veličiny. Řezy jsou převýšené, pravděpodobně každý jinak. Osy Y
odporových řezů nejsou děleny s pravidelným krokem, znesnadňují odhady hloubek.
e) Formátování textu jednotlivých pramenů Použité literatury je neuspořádané, citace pramenů
nejednotná (zejména online zdrojů) s gramatickými chybami a chybami v použití mezer. Např.
literatura 16 [Přístup získán 6. únor 2012], literatura 22 [Přístup získán 22 Duben 2012], literatura 25
[Přístup získán 22 2 2012].



f) Literatura č.28 uvádí předpis pod nesprávným názvem, předpis č.66/1988 je vyhláška
Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon ČNR č.20/1987 Sb.,  o státní památkové péči

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Předložená práce nové poznatky ve smyslu objevu, inovativního postupu či prvotních zjištění
nepřináší – domnívám se, že to ani není jejím účelem. Přínos BP je orientován zejména směrem k
praktické stránce věci, kdy autor pojednává o teoretickém a praktickém přínosu aplikace metody ERT
nad existujícími důlními díly v různých úložných poměrech. Lze si představit, že výsledky BP budou
sloužit jako rámcové vodítko pro racionální projekci geofyzikálního (nejen) průzkumu při konečném
řešení obdobných problémů.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Aplikované studijní prameny zahrnují širokou škálu podkladů, od legislativy přes instrukční manuály,
online zdroje moderních přístupů k řešené problematice až k odvozené a primární literatuře. Student
svou prací prokázal schopnost využít potenciál pramenů ve svůj prospěch (v prospěch BP).

7. Hodnocení formální stránky.
Předložená BP je přehledně členěna do osmi kapitol prvního řádu, devatenácti kapitol druhého řádu a
třiceti kapitol třetího řádu. Kapitoly na sebe logicky navazují a jsou přehledně zpracované. S
výjimkou subjektivního doporučení drobné změny v tvorbě a řazení kapitol (viz poznámka v bodě 2)
nelze autorovi vytýkat nic zásadního. Za určitý nedostatek považuji úsporný postup autora BP v
použití obrázků doprovázejících text, zejména v kapitolách 1 – 4.2. První obrázek je možno nalézt až
na straně 18 v kapitole 4.2.1.

8. Jaký je způsob využití práce?
Způsob využití práce byl částečně popsán v bodě 5. Kromě uvedeného lze práci doporučit k dalšímu
pokračování minimálně v rozsahu diplomové práce, jelikož řešená problematika je zajímavá nejen z
hlediska výzkumného, ale také provozně průzkumného. Vypracovaná BP rovněž představuje dobrý
studijní materiál pro studenty geofyziky i jiných geologických oborů, jelikož rozebírá jak teoretické
předpoklady metody ERT, tak praktická zjištění a interpretace v oblasti postižené důlní činností.
Jedná se o racionální text nezastírající limity použité metody, což je pro praktikujícího geologa /
geofyzika stejně cenné jako její přínos.

9. Celkové hodnocení práce.
Bakalářská práce pana Dostalíka přináší 90-ti stranové pojednání o problematice možností použití
metody ERT při vyhledávání starých důlních děl. Práce rozebírá teoretické předpoklady metody i její
praktické nasazení s následným rozborem situace a interpretací výsledků. Přes autorovu nezkušenost
při zpracování výsledků geofyzikálních metod průzkumu a tvorbě publikace podobného typu je jeho
práce na dobré úrovni a tak ji hodnotím známkou 2. BP ztratila „body“ za množství zejména
nevynucených gramatických chyb (morfologických i syntaktických).

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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