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Vyjádření vedoucího práce 

k bakalářské práci Josefa Buneše „Přehled metod mělkého seismického průzkumu“ 

 

Zadání vzniklo v roce 2014 a práce se původně měla opírat o experimentální část, zaměřenou na 
zpracování seismických záznamů pořízených seismickým zdrojem SISSY a jejich porovnání se záznamy 
z úderového zdroje. Ve školním roce 2014/15 se ale panu Bunešovi nepodařilo studium uzavřít a 
s prací na bakalářské práci vůbec nezačal. V tomto školním roce (2015/16) se přes moje občasné 
urgence příprava textu rozběhla až v červenci, kdy už bylo zjevné, že se obsah musí omezit pouze na 
povinnou rešeršní část.  

Předložená bakalářská práce je tedy ryze rešeršního charakteru. Tématem je mělký seismický 
průzkum. Práce je uvedena představením seismického průzkumu, věnuje se některým specifikům 
metod mělké seismiky a obsahuje i vlastní vyjádření autora k rozebírané problematice.  

Vlastní text práce vznikal v průběhu cca tří týdnů na konci července. Komunikace mezi mnou a 
Josefem Bunešem probíhala čistě po emailu. Postupně jsem dostal dvě rozpracované části textu, 
které jsem okomentoval a seznamoval jsem pana Buneše jak s formálními pravidly tvorby práce, tak 
se způsobem formulace odborného textu. Poslední kapitoly, zejména o povrchových vlnách, jsem již 
z časových důvodů neměl možnost korigovat. V této části se tedy vyskytují chyby a věcné nedostatky, 
které pramení z nedostatku času, kdy autor zřejmě četl citované zdroje dosti povrchně a ne vždy 
s porozuměním věci. S ohledem na okolnosti vzniku práce lze kladně ocenit samostatnost pana 
Buneše při přípravě práce. 

Po obsahové stránce se rešerše zabývá zcela základními otázkami seismického průzkumu, 
problematiku často značně zjednodušuje. Část, zaměřená na mělký seismický průzkum, je poměrně 
krátká ve srovnání s úvodní obecnou částí. Větší zásahy do celkové struktury a obsahu práce ale 
nebylo možné z časových důvodů realizovat.  

Celkově lze konstatovat, že cíl práce i požadavky, kladené na bakalářské práce, byly v hrubých rysech 
splněny. 

V Praze dne 17.8.2016 

Jan Vilhelm 

 


