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POSUDEK 
 

na bakalářskou práci Barbory VONDRÁKOVÉ „Separace anomálií v gravimetrickém 
průzkumu“ (vedoucí práce RNDr. Vratislav Blecha, CSc.), předloženou na oddělení užité 
geofyziky PřF UK Praha v roce 2017 
___________________________________________________________________________   

 
Cílem předkládané bakalářské práce bylo především sestavení souhrnného přehledu 

(rešerše) na téma separace tíhových anomálií v gravimetrickém průzkumu na anomálie 
regionální a reziduální, a to v širším kontextu zpracování gravimetrických dat. V závěrečné 
části práce je uvedena konkrétní komentovaná ukázka aplikace polynomiální separace na 
tíhová data ze dvou profilů.  

Bakalářská práce obsahuje celkem 44 stran textu, do kterého je organicky včleněno 15 
obrázků a 1 tabulka. Seznam literatury zahrnuje 26 položek (většina v anglickém jazyce), 
z nichž 3 odkazují na internetové zdroje. Práce je logicky a přehledně členěna do sedmi 
kapitol (včetně úvodu a závěru), z nichž první dvě se věnují gravimetrickému průzkumu a 
zpracování gravimetrických dat obecně a následující tři separaci anomálií – včetně základních 
teoretických východisek, praktických postupů a kritického zhodnocení výhod i nevýhod 
jednotlivých metod. Vlastní text je poměrně výstižný, místy obsahuje zbytečně popisné 
informace (např. na str. 14 „mapy, v nichž jsou stejné hodnoty spojeny izoliniemi“). Z práce 
dýchá autorčina pečlivost při jejím sestavování i snaha uvést vše podstatné. Překlepů je 
minimum. Mezi slabiny, které celkový dojem z práce poškozují, patří kolísavá vyjadřovací 
úroveň (místy je patrná jistá neplynulost textu daná patrně menší péčí při překladu 
z anglických zdrojů) a poměrně četný výskyt formulačních nepřesností a neobratností, vyšší 
než bývá obvyklé. Kvalita grafické dokumentace je dobrá. Nicméně vzhledem k jazyku práce 
(čeština) by bylo ku prospěchu konvertovat anglické popisky řady obrázků do české mutace 
(obr. 1, 2, 9, 10). Připomínky k práci bych rozdělil na faktické, formální a gramatické. 

Faktické připomínky. Na str. 7, 14. řádek shora má být správně„…podílem hmotnosti a 
kvadrátu poloměru Země,…“ Na straně 9 ve výčtu efektů v 1. odstavci jsou souřadně uvedené 
„odstředivé zrychlení“ a „zeměpisná šířka“ - v důsledku se jedná o identické faktory. 
Naměřená tíže je standardně opravována i o vliv nadmořské výšky, nejen o variace a chod 
gravimetru (str. 13, 12. řádek shora). V textu na str. 13 (3. odstavec, Fayeova redukce) se 
částečně opakují informace ze str. 11 a formulace „Ve Fayeových anomáliích se zavádí 
oprava z volného vzduchu“ je trochu zavádějící. Na více místech práce se operuje termínem 
„anomálie“ v jiném významu, než je obvyklé (str. 14, 4. řádek shora, str. 21); existuje sice 
specifický termín „mapa Bouguerových anomálií“ apod., ale obecný význam znamená 
významnou odchylku od normálu (větší než hladina šumu). V podkapitole 4.2 se operuje 
termíny „úzká“ a „široká“, vhodnější by bylo použití adjektiv „menších“, resp. „větších 
rozměrů“. Z hlediska cílů průzkumu mohou být někdy ve středu zájmu anomálie reziduální a 
jindy regionální (str.15, 15. řádek zespoda), spojení „formulovat ….anomálie“ (str.15, 8. až 6. 
řádek zespoda) je dost inovativní. Chyby při zpracování dat (str. 16 nahoře) nelze zahrnovat 
do šumu. V textu na str. 39 a 40 se operuje termínem „malá anomálie“, to je však hrubě 
neurčité; podstatné je to, jaký podíl ze všech změřených hodnot na profilu tvoří hodnoty 
v místech reziduálních anomálií – zda velký či malý.  



Formální připomínky. Oficiální název UK je Univerzita Karlova (na deskách BP je chybně 
přidáno „v Praze“. Věta „Horniny podobných hustot se tedy jako anomálie neprojeví“ (str.7, 
10. řádek zespoda) je logicky zavádějící… Podobně i věta „Získaná data z terénu se 
zpracovávají do formy tíhových anomálií…“ (str. 7, 2. řádek zespoda) a replika na str. 13, 
7.řádek shora. „….naměřené hodnoty tíhového zrychlení zpracovat do formy anomálií….“. 
Publikace Rosenbach je v textu datována 1952 (str. 25), v seznamu literatury 1953 (str.43). 
Javier v citaci na str. 28 (6. řádek shora) je křestní jméno. Publikace Telford et al. je v textu 
vročena 1990 (str. 29, dole), v seznamu literatury do roku 2001. V experimentální části by 
místo obecného slovního popisu obou lokalit bylo vhodnější uvést výřez z mapy či plánek. 
V seznamu literatury má být správně Mareš S. + jmenovitě uvedení další autoři (1979). 

Připomínky ke gramatickým nedostatkům. Chybičky v interpunkci, nesprávný tvar 
zájmena (jejíž místo jejímž, str. 14), chybný tvar „získaly“ místo získali (str.27) a pár dalších. 

 

Závěr: Přes uvedené připomínky, jež jsou zčásti pouze formálního charakteru, se 
domnívám, že předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené v rámci PřF UK 
na tento typ prací. Autorka práce prokázala schopnost provést rešerši na zvolené 
odborné téma, proto doporučuji práci k p řijetí a navrhuji klasifikaci „výborn ě až velmi 
dobře“. 

 
 
Praha, 1. září 2017 

 
                                                                            RNDr. PhDr. Jiří Dohnal 


