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Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním a v současné literatuře a 
výzkumu expandujícím tématem využití metod aplikované geofyziky ve fyzické geografii a 
geomorfologii. 
 
 
1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
 
Podle zadání je cílem práce " zhodnotit možnosti analýzy vybraných reliktních polygonálních 
kryogenních struktur pomoci geofyzikálních metod GPR a ERT a pokusit určit základní 
rozměrové charakteristiky polygonálních kryogenních struktur". Tyto cíle autor splnil a podle 
mého názoru daleko překročil, neboť kromě "zhodnocení možností" provedl navíc vynikající 
rešerši na dvě rozdílná témata (strukturní půdy a geofyzikální metody) a zpracoval výsledky 
zcela inovativním způsobem. 
 
2) hodnocení práce s literaturou 
 
Všechny tři rešeršní části (strukturní půdy, ERT, GPR) jsou podle mého názoru vydařené, 
využívají současnou zahraniční literaturu v dostatečné míře a kvalitě. Diskuse využívá hojně 
relevantní zahraniční literatury, a to nejen mechanicky, ale s kritickým přístupem a logickým 
uvažováním.  
 
3) hodnocení užitých metod a postupů 
 
Použité metody jsou využívány inovativním způsobem, a to zejména geofyzikální měření ve 
3D, které je poměrně složité, obtížně zpracovatelné a interpretovatelné. Autor správně 
vychází z publikovaných poznatků o obou geofyzikálních metodách a aplikuje je na své 
studované lokality. Náročné zpracování a interpretaci 3D měření zvládl velmi dobře a dospěl 
k zajímavým závěrům.  
 
4) hodnocení argumentace a interpretace 
 
Velice nadstandardní stránka této práce - autor zjevně nad výsledky uvažuje a snaží se je 
zasadit do kontextu zdrojové literatury. Argumentace je velmi dobrá a interpretaci zjištěných 
faktů není až na výjimky co vytknout. Autor správně a střízlivě vysvětluje a analyzuje získaná 
data a odvozuje závěry. 
 
5) hodnocení odborného přínosu 
 
Odborný přínos této práce je jednoznačný. Kromě výše zmíněných cílů se autorovi podařilo 
zároveň vytvořit stručnou, ale zároveň vyčerpávající příručku shrnující jak principy metod a 
sběru dat, tak i interpretaci a zpracování dat obou geofyzikálních metod. Tyto kapitoly mohou 



sloužit jako první seznámení s metodami pro neogeofyziky, kteří, jak autor správně uvádí, 
využívají geofyzikálních metod stále častěji.  
V metodě ERT navíc autor provedl prakticky pionýrskou práci - pokud je mi známo, v takové 
míře se 3D ERT dosud nikdo při geomorfologickém výzkumu nezabýval.  
 
6) hodnocení formální stránky 
 
Struktura práce je poměrně přehledná, mám připomínku jen ke shrnutí jak geomorfologického 
základu, tj. rešeršnímu popisu  strukturních půd, a principů geofyzikálních metod do jedné 
kapitoly. Popis geofyzikálních metod spíše patří do kapitoly 4 (Metody a zpracování). 
Závěrečné podkapitoly (6.2 - 6.6.3) v kapitole Diskuse jsou poněkud chaotické a nepřehledné, 
čtenář se v nich snadno ztratí, autor navíc některé poznatky diskutuje opakovaně. 
Jazyk práce je většinou korektní a dobře srozumitelný, pouze místy má autor sklon používat 
hovorových výrazů, nebo neobratných formulací (3D kostka, generelní, atd.). 
Ilustrace jak převzaté tak autorovy jsou vesměs kvalitní, instruktivní a dobře technicky 
provedené, ale autor jimi po mém soudu šetří - uvítal bych více ilustrací, zejména různé řezy 
výsledky obou metod ve 3D prostoru.  
 
 
Další připomínky a dotazy k práci (řazeno podle pořadí v textu): 
 
 
str. 22: v tab. 2 jsou uváděny orientační odpory hornin v suchém a mokrém stavu - ale nižší 

 hodnota by měla patřit nasycené hornině, nikoli naopak 
 
str. 24: Místo autorova termínu "3D kostka" - lépe by bylo používat "3D krychle" nebo jen 

"krychle" 
 
str. 32: v popisu zpracování ERT dat autor opomenul zmínit vliv reliéfu na inverzi. 
 
str. 35: Obr. 10 je poněkud obtížně pochopitelný - lépe by bylo rozdělit jej na dva samostatné 

obrázky. 
 
str. 35: Co má autor na mysli svahovou strukturou ve vyjádření "nejčastěji prospektovanou 

periglaciání formou jsou svahové struktury (jako kamenný ledovec)"?  
 
str. 41: Nemá použitá anténa frekvenci 250 MHz? Autor zde uvádí 200 MHz... 
 
str. 42: V kapitolách o zpracování GPR  dat (4.2 - 4.4) jde autor snad do příliš velkých 

podrobností, nastavení jednotlivých menu, atd...asi by stačil stručnější popis zahrnující 
jen zásadní úpravy dat. 

 
str. 61: RMS chyba 5% je při měření v popisovaných podmínkách při 3D měření více než 

přijatelná 
 
str. 64: Mají všechny hloubkové řezy na obr. 25 stejnou škálu? Levé a pravé řezy vypadají 

výrazně jinak... 
 
str. 66 (a 73): Pro vizualizaci 3D dat z ERT (ale možná i z GPR) bych jednoznačně doporučil 

autorovi používat nikoli hloubkové řezy ze softwaru Res3DInv, ale program Voxler3 



(výrobce Golden Software). Umožňuje výrazně lepší možnosti vizualizace v pseudo3D 
prostoru a z naměřených dat je možné dostat mnohem více informací.  

 
str. 67: Autor při interpretaci nezmiňuje efekt vykliňování - při takto vedeném 3D ERT se 

nejedná o hranol, ale o jehlan. Interpolační algoritmus sice vykreslí i okraje hranolu, kde 
nejsou data, ale není možné je uvažovat. 

 
str. 76: Je pravda, že oraná vrstva půdy je relativně homogenní, ale to neznamená, že nemůže 

vykazovat různé hodnoty odporu - nezáleží jen na složení, ale také na lokálně 
proměnlivém nasycení. 

 
 str. 79: Podmínky na Modrém sedle skutečně nebyly pro ERT příliš vhodné, nicméně ani 

nedokonalé uzemnění elektrod (pokud není přes míru) by nemělo zvyšovat naměřené 
hodnoty odporu. 

 
str. 84: Jemnost rozlišení ERT je daná zejména rozestupem elektrod. Pokud by autor použil 

podrobnější profily (např. po 10 cm), dostal by lepší a detailnější obraz. Z tohoto 
důvodu (jakkoli si autorova průkopnická práce zaslouží ocenění) nepovažuji 3D ERT za 
vhodné vylepšení metody - výrazně lepších výsledků lze dosáhnout pomocí pseudo3D, 
kdy je naměřeno větší množství 2D profilů a poté jsou do 3D prostoru buď přímo 
invertovány, nebo interpolovány po inverzi.   

 
str. 88: Je sice pravda, že frekvence vzorkování ERT je v principu nižší než u GPR, většinou 

to ale není na škodu - naopak, výsledek je snáze interpretovatelný. Základem je, aby 
rozlišení jakéhokoli měření bylo dostatečné vzhledem k zjišťovaným fenoménům.  

 
str. 88: Z hlediska komplexity (tedy složitosti, nikoli, jak uvádí autor, informační hodnoty!) 

jsou ERT data jednodušší, ale jejich informační hodnota může být vyšší. 
 
str. 88: Není pravda, že ERT výstupy lze kontrolovat pouze v kanceláři - lze to velmi snadno 

provést na notebooku během několika málo minut. Často se to také dělá, protože podle 
výsledků jednoho profilu se může operativně přistoupit k provedení nebo úpravám 
následujících. 

 
str. 90: Obvykle ARESu nízké teploty nevadí, toto byl jediný zaznamenaný případ - rozhodně 

by tím měření nemělo být limitováno. 
 
str. 91: Nesouhlasím s tvrzením, že nasazení 3D průzkumu je ve složitých podmínkách nutné 

- naopak lepších výsledků by bylo dosaženo pomocí většího počtu výrazně 
podrobnějších 2D profilů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení: 
 



Předložená práce Jakuba Širokého podle mého názoru nejen splňuje požadavky kladené 
na magisterskou práci, ale v některých ohledech je výrazně překračuje. Ačkoli uvádím v 
posudku připomínky a výhrady k této práci, žádná nesnižuje zásadním způsobem hodnotu 
práce a proto doporučuji přijmout tuto magisterskou práci k obhajobě a hodnotit ji jako 
výbornou.  
 
V Praze, dne 9. 9. 2014 
 
 
Oponent: 
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