
Oponentní posudek
na dilomovou práci Martiny Škábové

„Komplexní geofýzikální průzkum nas archeologické [oka[itě hi.ad Krašov - předhradí"

Předkládaná diplomová práce má rozsah  59  stran teimi včetně  16  obrážků  a  14 tabulek.  Je
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věnována popisu metodiky a techniky terénních a laboratomích prací.  Těžištěm diplomové práce
jsou  kapitoly  6  -  9,  zabývající  se  zpracováním  terénních  a  laboratomích  dat  popisem  jejich
výsledkůasouhmnouinterpretací,jejichžzávěryjsouformuloványvposlednídesátékapitole.

Po formální stránce je diplomová práce zpracována velmi pečlivě, je formulována stručně a
srozumitelně,  má dobrou grafickou úroveň a proto nemám žádné zásadní připomínky formálního
charakteru.

K použitým metodám geofirzikálního průzkumu a jejich zpracování na studované lokalitě
namám  zásadních  připomínek,   drobné  výhrady  uvádím  v  dalším  textu.   Vzhledem  k  malým
hloubkám  archeologických  objekiů  bylo  možná  vhodnější  využít  horizontální  orientaci  cívek  v
metodě  DEMP,  čímž  by  se  pravděpodobně  dosáhlo  lepší  shody  odporových  dat.  Za  přínosné
považuji  využití  statistického  zpracování  odporových  dat  z  metody  DEMP  a hlavně  prezentaci
reálné složky EM pole pro lokalizaci magnetických těles.

Diplomantka prokázala mimořádnou  schopnost zpracování  většího  počtu dat z terénních  i
laboratomích výzkumů, jejich věcnou analýzu a konstrukci věrohodných komplexních výsledků. Se
závěrečnou  diskuzí  výsledků  v  kap.   9.6  i  formulacemi  v  závěrečné  kapitole   10  se  prakticky
ztotožňuji.Zvěcnýchpřipomínekkjednotlivýmkapitolámuvádímnásledujícípřehled:

•     V  kap.   3   -  Zvolené  geofýzikální  metody  -     postrádám  zmínku  o  možnosti  aplikace

georadaiu, který v obdobných archeologických lokalitách j e často využíván.

•     V kap. 3.6 -Magnetometrie a kapametrie -je nesprávně definován princip Overhauserova
typu   magnetometru.   „Overhauserův"   magnetometr  je   principielně   klasický  protonový
magnetometr,   který  k  iniciaci   precesního  pohybu   protonů  využívá  excitaci   elektronů
prostřednictvimoverhauserovajevu.

•     Kap.  4.2.1  -   příliš malý počet opákovaných měření  symetrického odporového profilování

(0,6%) j e problematický a nepříznivě ovlivňuje relativní chybu měření.

•     V úvodu kapitoly 6.1  požaduji vysvětlení věty:  „Dále byla provedena korekce na chybná
čtení"?

•     Kap. 6.1 -nezvykle vysoká relativní chyba měření SOP -10,7% -byla mimo jiné ovlivněna
malým počtem opákovaných měření (viz předchozí připomínka).

•     V kap. 9.2 postrádám diskuzi o vysokých rozdílech naměřených hodnot zdánlivých měmých
odporů v metodách Dmm a SOP (řádový rozdíl mediánů).



•     V texm k obrázkům s a 9 by mělo být místo temínů „měmých odporů" požito „zdánlivých
měmých odporů". Totéž se týká některých částí textu kapitol 6 a 9.

Závěr

Výše uvedené věcné připomínky nijak nezpochybňují celkový pozitivní výsledek diplomové
práce  Martiny  Škábové,  neboť  mají  většinou  diskuzní  charákter.  Na  základě  tohoto  hodnocení
konstatuji,   že  diplomantka  splnila  všechny  požadavky  kladené  na  diplomovou  práci  a  proto
doporučuji její přijeti a hodnotím ji kvalifikačním stupněm  v)} Ď o r 73 Č.

V Praze, dne 14. září 2009

Doc. BNDr. iárosiav Kriěz, csc.


