
 
 
 

Oponentní posudek  
na bakalářskou práci Jana Podolníka:"Bezkontaktní měření vodivosti mělkých částí geologického 

prosředí 
________________________________________________________________________________ 

 
     Bakalářská práce Jana Podolníka má rozsah 44 stran textu se 16 obrázky. V teoretiké rešeršní 
části (kap. 2) jsou definovány základní prinsipy elektromagnetických měření vodivosti a přehled 
přístrojů pro tento typ měření. Ve třetí, rovněž rešeršní kapitole, jsou uvedeny možnosti aplikace 
této metodiky s praktickými ukázkami  ze zahraniční literatury při sledování kontaminace životního 
prostředí. Čtvrtá kapitola je věnována vlastním terénním testovacím měřením na lokalitě Hostivař-
Kozinec s aparaturou CMD-MiniExplorer a CMD-Explorer, jejich vyhodnocením a interpretací. 
Pátá kapitola shrnuje hlavní výsledky a závěry z realizovaných testovacích měření. 
 
     Bakalářská práce má velmi pěknou grafickou i textovou úroveň, je psána přehledně a 
srozumitelně. Vybrané ukázky alikací ze zahraniční literatury velmi dobře prezentují možnosti této 
metody při řešení vysoce aktuální problematiky sledování kontaminantů v reálných terénních 
podmínkách.  
 
     Z foprmálních připomínek uvádím: 

• Na str. 13 u obr. 3 A jsou zaměněny vertikální a horizontální odezvy orientace cívek (jde o 
záměnu mód - orientace cívek). 

• Na str. 19 - aparatura OhmMapper (Geometrics) patří do skupiny odporových aparatur, s 
konduktometry má společný pouze bezkontaktní způsob měření. 

• Na str. 32 je omylem odkaz na obr. 2 místo na obr. 13. 
 
     Těžištěm práce je čtvrtá kapitola, věnovaná terénnímu testovacímu měření uvedených aparatur 
CMD- Explore a MiniExplorer. Pečlivé statistické zpracování naměřených dat z opakovaných 
testovacích měření prokázalo mimo jiné nutnost korekcí pomocí opěrného kontrolního profilu. 
Hlavním výsledkem provedené serie opakovaných měření je zjištění absence systematich chyb 
měření. Teplotní stabilitu nebylo možné prokázat pro nedostatčné rozpětí teplot při terénních 
měření, což nemohl autor práce ovlivnit. Konstatuji, že cíle práce byly splněny a výsledky přispějí k  
optimalizaci metodiky měření s konduktometry CMD. 
 
Závěr 
 
     Bakalářskou prací prokázal autor schopnost samostatného zpracování dat, na jejichž získání se 
sám podílel a z výsledků vyvodil závěry, se kterými se ztotožňuji. V rešeršní části uvedl zajímavé 
ukázky z využití konduktometrie při řešení problematicky sledování různých druhů kontaminace 
životního prostředí.Celkově hodnotím bakalářskou práci jako výbornou. 
 
 
V Českém Brodě, 29. 8. 2014 
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