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Diplomová práce se zabývá zajímavou a netradiční aplikací gravimetrie v podzemní. Úkolem diplomanta 

bylo určit skutečné hodnoty tíhového zrychlení v různých hloubkách betonové šachty pěchotního srubu Polom. 

Z naměřených hodnot poté vypočítat úplné Bouguerovy anomálie a jejich gradienty. Dále se diplomant měl 

pokusit o geologickou interpretaci získaných hodnot. V šachtě byly změřeny hodnoty tíhového zrychlení ve dvou 

svislých profilech celkem na 19 výškových úrovních. Vlastnímu měření předcházela testovací měření gravimetru 

a připojení na státní tíhový systém. Z geodetických měření se jednalo primárně o připojení měřených bodů 

v podzemí do státního souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv.  Práce je doplněna o 

interpretační geologický profil, vytvořený na základě databáze vrtů z Geofondu. Rovněž byl nad rámec zadání 

zaměřen tíhový profil přes objekt bunkru, kterým  se pokusil identifikovat anomální těleso v podzemí (bunkr).  

Největší slabinou diplomové práce je vlastní textová část popisující jednotlivé použité metody a činnosti 

diplomanta. Již samotné uspořádání a členění kapitol a jednotlivých statí mohlo mít lepší strukturu. Názvy 

kapitol jsou zbytečně stručné (Lokalita, Geologie, Geofyzika, Gravimetrie a případně se opakují (2.1 - 4.2, 2.1.1 

- 2.3.2 - 2.4.1, 2.5 - 4.3 ad.). Např. v kapitole 2.8 se o výpočtu dozvím velmi málo, ani odkaz na příslušnou 

přílohu. Zajímavá kapitola 3. Zpracování dat je bez podkapitol a jen s některými odkazy na předchozí kapitoly. 

Diplomant se rovněž nevyvaroval řady překlepů a gramatických prohřešků. Některé z nich jsem vyznačil 

přímo do textu. Některé z dalších připomínek uvádím dále: 

- uspořádání literatury je dle mého názoru chaotické (není ani datové, ani abecední, ani chronologické podle 

textu), rovněž odkazy v textu jsou současně  jmenovité i číselné (např. na str.9), 

- 18
3
 co je myšleno polohou gradientů? 183 jedná se o první podzemní patro? 

- 217 jaká byla požadovaná přesnost výšek? Co je to nízký požadavek na přesnost? 

-  kap.2.2 chybí obrázek (přehledka) s umístěním nových bodů, 2314 - odkaz na obr. ? 

- 25 kde se nachází ZB-Babí (chybí obrázek), kde je výchozí bod I ? 

- jaké byly diference při opakovaném určení bodů metodou RTK? 

- 28 chybí odkazy na přílohy (zápisníky měřených veličin) 

- 29 tab 1 je dle mého názoru nadbytečná, stačilo uvést základní vztah pro Gal, resp. mGal. 

- 32 je nějaký rozdíl mezi topografickou korekcí (324) a terénní korekcí (322) ? 

- 50 jedná se skutečně o odkaz na obr.32? 

- přílohy nejsou číslovány 

- mapa UBA a  Topografická mapa  (přílohy 7 a 8) musí mít stejné měřítko ve směru zeměpisné šířky a 

zeměpisné délky. 

Vzhledem k vykonané práci a zajímavým výsledkům, které bude možno využít i v dalším 

zkoumání této problematiky, hodnotím diplomovou práci následovně: 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 
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