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Předkládaná diplomová práce řeší téma, které je svým zaměřením spíše metodické. Téma je 

aktuální a důležité, protože stále neexistuje žádný obecně platný nebo zažitý postup úpravy a 

interpretace georadarových dat. Autor DP navíc využil výsledků z dalších geoelektrických metod (ERT 

a DEMP) s nimiž výsledky georadarových měření porovnal a konfrontoval. Obdobně využil informací 

z přímého průzkumu, konkrétně mělkých vrtů a průzkumných rýh.  

Cílem diplomové práce byla zejména optimalizace postupu úpravy georadarových dat s ohledem 

na výsledky ostatních geoelektrických metod a dále s ohledem na zjištění z vrtů a hloubených rýh. 

Díky sdružené intepretaci geoelektrických metod byla zjištěna důležitá fakta, která napomohla 

k samotné geologické intepretaci dat a tedy i lepšímu pochopení situace pod povrchem. Díky tomu 

mohlo být zpracování georadarových dat přizpůsobeno tak, aby výsledné georadarové řezy lépe 

reflektovaly zkoumanou situaci. Některé specifické aspekty, jako např. lokální útlum 

elektromagnetického signálu – původně považovaný za oblast se zhoršenou kvalitou měření, byly 

díky sdružené interpretaci vysvětleny a mají reálný geologický základ (jde o jemnozrnnou 

sedimentární výplň paleokoryta vyznačující se značnou disperzí EM signálu). Sdružená intepretace 

přinesla rovněž zpřesnění původních intepretací doplňkových geoelektrických metod.  

Autor DP, Jakub Široký, se zhostil poměrně nelehkého úkolu, a tím bylo otestovat a vyzkoušet 

celou paletu různých úprav a filtrů s různými parametry za účelem optimalizace procesu zpracování 

georadarových dat, navíc pro antény s různými frekvencemi. Jakub po celou dobu řešení diplomové 

práce sám přicházel s vlastními nápady a vůbec celkově přistupoval k práci se značným entuziasmem. 

Konzultace s diplomantem, často vyúsťující v několikahodinové diskuze nad různými dílčími 

problémy, tak byly velmi přínosné i pro vedoucího DP. Jako vedoucí DP bych chtěl upozornit zejména 

na fakt, který nemusí být z předložené práce hned zřejmý – a sice že se autor DP často při 

experimentálních úpravách dostával do slepých uliček, kdy výsledek nepřinesl zlepšení výsledného 

radargramu, ba naopak mnohdy i zhoršení čitelnosti záznamu. Tyto úpravy se pak často do samotné 

práce ani nedostaly. Jakub se ale ani přesto nenechal těmito dílčími neúspěchy odradit a šel dále za 

svým cílem. Přístup diplomanta k řešení diplomového projektu byl příkladný – Jakub se držel zadání, 

přitom ale sám aktivně navrhoval koncepci celé DP a vedoucí ho tak spíše jen usměrňoval, než že by 

mu musel navrhovat, jak dále postupovat. I přes nesčetné konzultace a diskuze, lze říci, že Jakub 

postupoval velmi samostatně a má dobré předpoklady pro budoucí tvůrčí odbornou práci. 

Diplomovou práci Jakuba Širokého doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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