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Předložená DP studenta Milana Rajnohy byla rozdělena do 7 základních kapitol, z nichž 

v kapitole 6 je presentovaný výsledek DP. DP doplňuje seznam literatury .  
Cílem této diplomové práce bylo rešeršní zpracování výsledků opakované nivelace a GPS 
etapových měření z území Moravy a jejich analýza ve vztahu ke známé geologické stavbě 
území. Pro tyto účely této analýzy byly využity základní geologické mapy, geofyzikální data 
v kombinaci se seismotektonickými údaji.  
Diplomant se potýkal s tématem, které ne zcela zná, takže se musel „prokousávat“ nejen 
s odbornou problematikou, ale často i odbornou terminologií, což je na některých místech DP 
patrné. Domnívám se však, že vzhledem k rozsahu tématu a množství zpracovaných dat je 
zanedbatelným nedostatkem.  
Obsah experimentální části vychází z publikovaných prací. Zde bych přivítal uspořádání 
s detailnějších výkladem a ukázkami. Metodicky přístup k řešení byl odpovídající zadání 
práce, s důrazem na využití dat pro komplexní, multidisciplinní interpretační práce a 
v průběhu řešení vhodně přizpůsoben možnostem vlastních interpretačních ukázek.  
Předkládaná práce je přínosná, zejména vzhledem k výsledkům ukázek interpretací, jak pro 
rozvoj využívání GPS monitoringu, tak a to ve značné míře pro praxi v oboru sledování 
geodynamických jevů a pohybových tendencí. 
Diplomant v práci využil poznatky z odborné literatury, jejíž seznam je uveden na konci 
disertační práce. Práce je zpracována přehledně, doplněna vhodnými obrázky a barevnou 
grafickou dokumentací zpracovanou v prostředí ArcGIS..  
Diplomant po celou dobu pracoval zcela samostatně, s využíváním externích konzultací, ale 
s minimální osobní aktivitou. Dosažené výsledky považuji za odpovídající vynaloženému 
úsilí a nákladům. Diplomant má ale vysokou rezervu v oblasti samostatné práce a  zhodnocení 
a interpretaci výsledků.  
Celkově lze práci hodnotit pozitivně co do formální úpravy, aktuálnosti, rozsahu, metodické 
správnosti a zjištěných poznatků. 

Na základě uvedených skutečností doporučuji tuto práci k obhajobě. 
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