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Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení tíhového měření ve schodišťové šachtě pěchotního 

srubu TS-73 „Polom“ u obce Babí poblíž Trutnova. V této šachtě, hluboké 34 m bylo v různých 

hloubkách provedeno na více jak 20 hloubkových úrovních měření tíže. Současně s tíhovým 

měřením probíhalo polohopisné zaměření objektu a šachty současně s určením výšek v kombinací 

s technickou nivelací a měřením pásmem. Z naměřených tíhových rozdílů byl následně stanoven 

vertikální tíhový gradient a z něj blokové hustoty okolního prostoru. Pro možnost využití tíhových 

dat pro geologickou interpretaci diplomant určil tíhové anomálie a z nich odvodil sklon okolních 

vrstev. Na povrchu provedl diplomant i kontrolní měření na krátkém povrchovém profilu. Z určené 

tíhové anomálie ja patrný účinek celého pěchotního srubu. 

DP je rozložena do 4 základních kapitol, je zpracovaná přehledně a srozumitelně. Práci doplňuje 

seznam použitých zdrojů, tabulek, zkratek, příloh a symbolů. Mezi nosné kapitoly náleží kapitoly  

2. Metodika, 3. Zpracování dat a 4. Výsledky.  

Cílem diplomové práce bylo ukázat na možnosti využití tíhového gradient pro řešení 

podpovrchových hustotních závislostí a jejich možné využití při řešení geologické stavby. 

Geologická problematika však přesahuje rozsah samotné DP.  

Diplomant řešil vše operativně a využíval plně jak osobních kontaktů tak i internetových konzultací.  

Práci považuji svoji kvalitou za poměrně zdařilou a inspirující. Je napsána úsporným, ale výstižným 

a srozumitelným stylem, s množstvím kvalitních obrázků a příloh. Zpracování zvládl na 

odpovídajícím SW, kde nechyběl ArcGIS nebo AutoCAD.  

Velmi vysoce hodnotím diplomanta za samostatné zvládnutí práce s gravimetrem a samostatnou 

činnost při vlastním zpracování. Největší nedostatek vidím v plánování a časovém rozvrhu realizace 

vlastních měření. Ale to je všeobecný problém u mnoha diplomantů. 

 

Hodnocení: 

Diplomant pracoval na DP samostatně, iniciativně a s vlastním originálním přístupem k řešení pro 

něj zcela nové problematiky. Dosáhnuté výsledky ukazují jeho dostatečnou odbornou připravenost 

pro praxi a zvláště dobré organizační schopnosti. Velmi oceňuji i jeho přístup k důkladnému sběru 

informací a publikovaných dat, terénnímu měření a zpracování rešerše na danou tématiku před 

vlastním zahájením tíhových měření.  

DP hodnotím stupněm B/1,5  

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 
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