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Předseda komise doc. Vilhelm uvítal přítomné, seznámil je s programem
obhajoby a představil diplomantku komisi.
Poté diplomantka seznámila přítomné se svou diplomovou prací. Práce se
zabývá studiem gravitačního účinku deformačních zón nad neporušenými
důlními díly v zeminách.
Poté seznámil komisi se svým posudkem oponent, dr. Gürtler. Připomínky
oponenta jsou obsaženy v přiloženém posudku. Oponent práci doporučil k
přijetí a navrhl klasifikovat ji stupněm velmi dobře. Na dotaz oponenta
ohledně přesnosti nivelace diplomantka odpověděla, že dostatečná přesnost
byla kontrolována již v terénu vyčíslením uzávěru nivelačního pořadu. K
dotazu na rozdíl maximálních amplitud modelových anomálií mezi
profilem P1 a P2 diplomantka konstatovala, že je srovnatelný s přesností
měření. Oponent nakonec vyjádřil spokojenost s odpověďmi diplomantky.
Dále vedoucí práce, dr.Blecha, seznámil komisi se svým posudkem. V něm
poukazuje na souvislost diplomové práce s projektem GAČR, jehož byl
řešitelem. Drobnou připomínku měl ke grafické úpravě práce. Práci
ohodnotil jako velmi dobrou až výbornou.
Nato předseda komise otevřel diskusi. Dr. Dohnal se tázal na to, zda byly
modely počítány jen na profilech P1 a P2 a dále na to, zda by deformační
účinek tunelu mohl být identifikován i některou jinou geofyzikální
metodou. Dr. Procházka se dotazoval na podmínky využití hustot,
stanovených v blízkém vrtu. Diplomantka na dotazy dokázala přiměřeným
způsobem reagovat.
Nakonec předseda komise uzavřel diskusi a ukončil obhajobu s tím, že
vyhodnocení bude provedeno na neveřejném zasedání po skončení celého

bloku obhajob.
Hodnocení diplomové práce Kristýny Šifnerové komisí se opíralo zejména
o klasifikaci oponenta, kladně oceněna byla výborná prezentace, formální
úroveň práce byla ohodnocena jako průměrná. Podobně i po věcné stránce
byla práce ohodnocena jako průměrná. Celkově bylo hodnocení uzavřeno
shodou na klasifikaci stupněm velmi dobře.
Výsledek obhajoby:
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