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Interpretace georadarových měření s využitím kombinovaného geoelektrického
průzkumu

Předložená diplomová práce pojednává o zpracování a interpretaci georadarových záznamů s přihlédnutím
k výsledkům dalších geofyzikálních metod. Práce sestává z rešeršní a z experimentální části.

Rešeršní část shrnuje dříve publikované práce na zpracovávané téma a popisuje přístupy použitelné pro
vlastní zpracování dat uvedené v druhé části práce.

Druhá, experimentální, část je těžištěm diplomové práce a ukazuje krok za krokem zpracování georadarových
záznamů ze tří lokalit (Bečva, Brodek, Kamenička). Po prvotním, více méně standardizovaném, zpracování autor
výsledné záznamy porovnává s výsledky dalších geoelektrických metod (ERT, DEMP) a hledá anomálie společné
výsledkům více metod. Následně se snaží upravit zpracování georadarových dat tak, aby anomálie nenalezené
na dalších metodách (a tedy s nízkou mírou spolehlivosti) nebyly zpracováním neadekvátně zvýrazněny. Naproti
tomu anomálie společné více metodám by mělo nové (tzv. „sekundární“) zpracování výrazněji zesílit a zlepšit
tak vypovídací schopnost a čitelnost georadarových záznamů.

Oceňuji autorovu odvahu, s kterou se pustil do tak nesnadného úkolu, jakým je optimalizace zpracování
výsledků georadaru. Jedná se o velmi nejednoznačnou a obtížně interpretovatelnou metodu, kterou od samého
počátku provází řada kontroverzí a sporů o rozlišovací schopnosti a hloubkový dosah. Rovněž tak množství
úsilí a práce, které autor tématu věnoval není u diplomových prací vždy samozřejmostí. Cíl, který si autor sám
vytyčil, tedy zjednodušit zpracování georadarových dat a stanovit jakousi minimální sadu nezbytných kroků, je
stejně užitečný jako ambiciozní.

Jakožto oponent práce, jsem však, bohužel, nucen upozornit i na méně vydařené části práce, které se u takto
rozsáhlého tématu musí nutně vyskytnout.

Především zde musím autorovi vytknout snahu o zavádění nových, často necitlivých, termínů tam, kde
již ustálené termíny existují. Text tím rozhodně nezískává na srozumitelnosti a přehlednosti. Za všechny zde
jmenujme například „svaření dat“ (str. 9) pro anglický termín „data fusion“, kde, dle mého názoru, stačilo použít
„spojení“ či „propojení dat“, svérázný novotvar „cívkový válec“ (str. 24) pro „cívku“ či „konkatenovat“ (str. 31)
pro „spojit“ či „zřetězit“.

Dalším svévolným prohřeškem proti ustáleným zvyklostem je označování délkových jednotek v textu kurzívou.
Kurzívou se ve fyzikálních textech označují veličiny a nikoliv jednotky, autorova volba je tedy opět mírně ma-
toucí. Navíc jsou kurzívou označeny pouze jednotky délek (a to ještě ne důsledně) a nikoliv např. jednotky
měrného odporu.

Neobratné formulace občas zatemňují výklad a mohou být čtenářem špatně pochopeny či nemusí být
pochopeny vůbec. Např. při popisu metody DEMP (str. 17) je tak čtenáři sugerována myšlenka, že měřená
reálná složka pole nezávisí na vodivostech prostředí. Popis migrace v Tab. 4 patří pak k těm spíše nepochopitel-
ným. Z popisu filtru „dewow“ v téže tabulce také úplně neplyne to, pod čím se „dewow“ běžně chápe.

Na str. 38 autor uvádí pro metodu DEMP, že: „Zvýšení odporů . . . geologické opodstatnění má, jelikož je
to v blízkosti elektrického vedení, které . . . by odpory spíše snižovalo.“ Toto nemusí být nutně pravda, neboť
umělé vodiče se natolik vymykají aproximaci nízkých indukčních čísel („Low Induction Number“), že se zhusta
mohou projevit paradoxně jako zvýšení zdánlivých měrných odporů.

Na str. 43 autor nastiňuje myšlenku, že rychlost šíření elektromagnetické vlny závisí na frekvenci. Na tom
není celkem nic překvapivého, rychlost i permitivita na frekvenci závisejí. V praxi je toto sice často zanedbáváno
použitím tzv. první aproximace (která, mimochodem, nezohledňuje ani útlum signálu) a vědomím, že se měření
pohybuje v oblasti tzv. georadarového plató, kde se zmíněné parametry s frekvencí mění jen málo. Se vzrůstající
vodivostí se však oblast georadarového plató zužuje a pro jílovité sedimenty nivy Bečvy tak může být frekvenční
závislost již signifikantní.

Na str. 48 autor uvádí, že horizontální rozlišení metody DEMP závisí pouze na hustotě měřených bodů,
závisí však i na vzdálenosti cívek, zmenšování vzdálenosti měřených bodů od určité chvíle nepřináší žádnou
novou informaci. Stejně tak podélné rozlišení georadaru nezávisí pouze na vzdálenosti stop (viz tzv. „footprint“
radaru a Fresnelovy zóny) a nemůže tak být nekonečně veliké, jak uvádí autor.

Na str. 52 autor vyvozuje obecné závěry na základě datových sad z jedné lokality, což se mi jeví jako poněkud
odvážné. Rovněž na této stránce autor zmiňuje neúčelnost srovnání 100MHz antény s detailním měřením ERT.
Proč? Záznam ze 100MHz antény ukázán není.

V tabulce 9 uvádí autor rychlost šíření signálu ve skalním podloží rovnou 0,01 m/ns, což je rychlost šíření
signálu v mořské vodě, pravděpodobně má být 0,1 m/ns.



Kromě výše zmíněného práce trpí také častými typografickými neduhy – jednopísmenné předložky macešsky
opuštěné na konci řádku, nepoužívání dělení slov, čímž již tak nekvalitní sazba textového procesoru dopadá ještě
hůře, apod. V této souvislosti musím také zmínit zbytečně velké rozestupy řádků, studenty často používané.
Důvodem může být snaha o dosažení většího počtu stránek práce, proti tomu však působí použití prostorově
úsporného novinového písma (byť v příliš velké velikosti pro kterou nebylo navrženo) a v tomto konkrétním
případě i velmi malým pravým okrajem.

Nicméně všechny uvedené výtky jsou spíše detaily a netýkají se těžiště práce, tedy vlastního zpracování
georadarových signálů, kterému autor věnoval opravdu velké úsilí.

Závěrem shrnuji své hodnocení předložené práce takto:

Autor splnil zadání formulované v úvodu práce a práce splňuje formální požadavky (přítomnost rešeršní
části, správné používání citací, použití cizojazyčných zdrojů, vlastní interpretace, kritické zhodnocení, rozsah
práce, atd.). Práci tedy doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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