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Bakalářská práce „Vliv vrstvy obsypového materiálu sondy na citlivost měření metodou 

EIS“ je zaměřena na vyhodnocení vlivu vybraných obsypových materiálů sond aparatury 

založené na metodě elektrické impedanční spektrometrie na citlivost měření. 

Práce má 10 kapitol (celkem 78 stran) a 4 přílohy (celkem 5 stran). Je vyvážená, její 

členění je logické, obsahuje kompletní seznamy použitých zdrojů, tabulek, obrázků, symbolů 

a zkratek. Úvodní kapitoly 1 až 4 vytyčují cíle, popisují teoretický základ nutný pro řešení 

studované problematiky doplněný o stručný výčet a zhodnocení vhodných geofyzikálních 

elektrických metod. V kapitolách 5 a 6 student stručně uvádí princip aplikované měřicí 

metody a práci s nově realizovaným měřicím přístrojem Z-metr III, což musel nastudovat ve 

vazbě na zadání své práce nad rámec bakalářského studia. Svěřeného úkolu se zhostil se 

zájmem a velmi odpovědně. Ve stěžejních kapitolách 7, 8 a 9 student zpracoval a vyhodnotil 

varianty realizovaného experimentu. V závěrečné 10 kapitole komentuje svá zjištění a uvádí 

možnost další aplikace. Student si stanovil postup práce při zohlednění vnějších podmínek 

realizace experimentu, pracoval samostatně a svědomitě. Prokázal nejen zájem o studovanou 

problematiku, ale i schopnost třídit informace a vyvozovat závěry. Drobné nepřesnosti, např. 

v kapitole „Seznam veličin“ nejsou uvedeny rozměry veličin v jednotkách SI, jak je napsáno 

v závorce, ale jednotky, jak je správně uvedeno v záhlaví tabulky, nesnižují kvalitu práce. 

Prosím o doplnění, zda má autor představu, jak by obsyp prováděl v  podmínkách reálného 

písčitého materiálu a jaký má názor na možnost aplikace metody (laboratorní experiment, 

instalace, životnost…). 

Odbornost textu bakalářské práce je na odpovídající úrovni, vyobrazení jsou přehledná  

a jejich vypovídací schopnost nesnižuje ani méně kvalitní tisk obrázků v práci. Značení je 

v souladu se standardy a šíře řešené problematiky je pojata komplexně. Mohu konstatovat, že 

vytyčený cíl práce byl splněn, práce svým rozsahem a obsahem odpovídá zadání a po 

formální stránce je napsána podle předpisů a norem platných pro psaní bakalářských prací. 

Zpracování práce velmi dobře navazuje na problematiku řešenou projekty mezinárodního 

programu EUREKA.  

Předložená práce dokladuje schopnost studenta pracovat se studijními materiály  

a podklady a řešit samostatně zadanou úlohu na odpovídající odborné úrovni. Proto 

doporučuji komisi Bakalářské závěrečné zkoušky přijetí bakalářské práce k její obhajobě. 
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Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 



 


