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POSUDEK 
 

na bakalářskou práci JANA PODOLNÍKA „Bezkontaktní měření vodivosti mělkých částí 
geologického prostředí“, předloženou na oddělení užité geofyziky PřF UK Praha v roce 
2014 
___________________________________________________________________________   

 
Tématem předkládané bakalářské práce bylo jednak sestavení souhrnného přehledu 

(rešerše) o konduktometrii jako moderní geofyzikální metodě umožňující bezkontaktní měření 
vodivosti (odporu) svrchních částí geologického prostředí, jednak provedení testu stability 
konduktometru CMD na lokalitě Hostivař – Kozinec. Test vycházel ze série opakovaných 
měření na zvoleném opěrném profilu.  

Bakalářskou práci tvoří celkem 44 stran textu, do kterého je organicky včleněno 16 
obrázků a 3 tabulky. Seznam literatury obsahuje 32 položek (většina v angličtině), z nichž 9 
odkazuje na internetové zdroje. Obsahem práce jsou dva tematicky propojené bloky – první 
(kapitoly 2 a 3) je rešerší na téma konduktometry a jejich využití v geologické praxi, obsahem 
druhého (kapitola 3) je detailní komentář k provedenému testovacímu měření, jehož cílem 
bylo vyhodnotit stabilitu konduktometru CMD od firmy GF Instruments, s.r.o. Členění do 
šesti hlavních kapitol (včetně úvodu, závěru a literatury) je logické a přehledné. Vlastní text je 
výstižný, místy (v první části) více popisný. Překlepů je minimum, práci však poškozuje 
poměrně četný výskyt formulačních nepřesností a neobratností, vyšší než bývá obvyklé (např. 
str. 7 dole). Kvalita grafické dokumentace je dobrá, zvlášť oceňuji vypovídací schopnost 
grafů zařazených do kapitoly 4.  

K práci lze vyslovit následující konkrétní připomínky. Z obsahu (str. 6) vypadla 
podkapitola 3.2 Možnosti konduktometrie při zjišťování a sledování kontaminantů. První dvě 
kapitoly jádra práce (2 a 3) jsou místy lehce poznamenány tím, že obsahují teoretická 
východiska a jejich podkladem byly anglické zdroje, což podmínilo jejich menší čtivost. Jsou 
zde i některé faktické překlepy a nedostatky. Na straně 8, 12. řádek zespoda je uveden Telford 
et al. 1990 (v seznamu literatury 2001), podobně na 5. řádku zespoda je Zhdanov 2012 (v 
literatuře 2010). V obrázku č. 3A na straně 13 jsou zaměněny grafy odezvy pro vertikální a 
horizontální mód. V popisu k obrázkům č. 4B a 4C na straně 14 se hovoří obecně o maximech 
(?), obrázek však zobrazuje izolinie vodivosti a podle popisu se jedná o minima vodivosti (tj. 
maxima odporů). Na straně 25 došlo v textovém doprovodu k záměně obrázků 9A (před 
táním) a 9B (během tání); v podtitulku obrázku je popisek dobře. Překlep je na straně 32, kde 
je na 3. řádku zespoda uveden odkaz na obrázek  č. 2, správně má být č. 13.  

Vysoce hodnotím kapitolu 4, ve které je stručně, srozumitelně a čtivě dokumentováno 
vlastní testovací měření. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány cíle testu, geologické 
poměry lokality, metodika měření a metodika zpracování dat, geologická interpretace 
výsledků a konečně vyhodnocení stability přístroje na základě statistického zpracování 
získaných údajů. Zvolené zpracovatelské postupy, analýza dílčích poznatků i závěry jsou 
dobrým příspěvkem k problematice hodnocení přesnosti měření pomocí konduktometrů. 
Prakticky významná je i uvedená možnost zavádění opravy na systematické změny citlivosti 



pomocí opakovaných měření na opěrném profilu. S výslednou interpretací výsledků a závěry 
autora bez výhrad souhlasím. 

 

Závěr: Přes uvedené drobné připomínky, jež jsou z větší části pouze formálního 
charakteru, se domnívám, že předložená bakalářská práce je kvalitním elaborátem. 
Vyzdvihnout lze i skutečnost, že její autor během celého průběhu projektu projevoval 
osobní iniciativu a samostatnost při řešení dílčích úkolů i „problémů“, se kterými bylo 
nutné se vyrovnat. Jan Podolník se aktivně podílel jak na přípravě terénního měření, 
tak na jeho realizaci a následně samostatně zpracoval a interpretoval konkrétní 
geofyzikální data. Autor bakalářské práce prokázal schopnost řešit zvolené odborné 
téma, proto doporučuji práci k p řijetí a navrhuji klasifikaci „výborn ě“. 

 
 
Praha, 30. srpna 2014 

 
                                                                            RNDr. PhDr. Jiří Dohnal 


