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Diplomant Bc. Rajnoha předložil diplomovou práci na téma „Geodynamická 
mapa Moravy a okolí“. Jedná se o práci, která měla za cíl zpracování širokého 
spektra geodetických, geologických a geofyzikálních dat z daného území 
s využitím GIS technologií a sestavení geodynamické mapy. 

 Diplomová práce má celkem 54 stran včetně seznamu použité literatury 
čítajícího 32 položek, dále je volně vloženo 8 číslovaných grafických příloh a 
grafická Geodynamická mapa Moravy v měřítku 1:500 000. Přiloženo je též CD 
ROM s elektronickou verzí práce. Text práce je rozdělen na popisnou a 
praktickou část, a je členěn celkem do osmi kapitol. Popisná část se zabývá 
charakteristikou daného území a jeho geologicko-tektonickým vývojem. 
Praktická část se již věnuje vlastnímu zpracování. Popisuje použitá data, a 
postupy jejich zpracování do výstupních produktů práce. V závěrečných 
kapitolách diplomant shrnuje dosažené výsledky včetně vymezení 3 tektonicky 
aktivních zón a připojuje i doporučení pro další zkoumání dané problematiky. 

K textu diplomové práce mám následující připomínky a poznámky:  

- chybí seznam příloh,  

- oproti požadavkům zadání práce neobsahuje komplexní geologicko-
geofyzikální profily a zpracována je mapa pouze v měřítku  1:500 000,  

- u obr. 16 a 17 nesouhlasí číslování obrázků a příslušné odkazy v textu,   

- str. 438 : uvádí se gradienty vertikálních pohybů na území Moravy v rozmezí -1 
až -0,5 mm/rok s odkazem na přílohu č. 7, ve které však jsou zřetelné i oblasti 
s kladným gradientem (zejména v severní části Moravy), 

- v kap. 5 chybí zmínka o možném využití i jiných druhů geodetických dat (např. 
fotogrammetrických),  

 Předložená diplomová práce splňuje hlavní požadavky zadání, je též 
přehledně graficky zpracována. Diplomant Bc. Rajnoha postupoval metodicky 
správně a dospěl k výsledkům, které jsou přínosné pro další zkoumání pohybových 
tendencí na území Moravy. Doporučuji připustit jeho práci k obhajobě.  
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