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Předseda komise doc. Fischer uvítal přítomné, seznámil je s programem
obhajoby a představil diplomanta komisi.
Poté diplomant prezentoval výsledky své diplomové práce. Práce se
zabývá kontrolou procesu počítačového zpracování dat akustické karotáže
pomocí komerčního programu WellCAD.
Poté seznámil komisi se svým posudkem oponent, doc. Jan Vilhelm. Jeho
připomínky jsou obsaženy v přiloženém posudku. Oponent práci doporučil
k přijetí a navrhl klasifikovat ji stupněm velmi dobře, přičemž důvodem
této klasifikace jsou formální nedostatky práce. Na dotaz oponenta k
možnosti využití dat z měření v ocelové pažnici uvedl diplomant, že
původní zpracování nezahrnovalo část měření v zapažené části vrtu. Na
dotaz k hodnotám Poissonova čísla pod a nad hladinou podzemní vody
diplomant uvedl, že pravděpodobně souvisí s tím, že jeden z vrtů byl
zapažený. K otázce na přesnost vzorkování rychlosti v programu WellCAD
diplomant uvedl, že toho je dosaženo pravděpodobně zvoleným hustým
převzorkováním dat, jehož fyzikální opodstatněnost je diskutabilní.
Oponent nakonec vyjádřil spokojenost s odpověďmi diplomanta na otázky
z posudku.
Dále vedoucí práce, dr. Procházka, seznámil komisi se svým posudkem. V
posudku mimo jiné vysvětluje důvody zadání práce, oceňuje její značný
praktický přínos a kladně hodnotí velkou samostatnost diplomanta. Práci
při obhajobě ohodnotil stupněm výborně.
Nato předseda komise otevřel diskusi. V ní zaznělo několik poznámek a
komentářů k problematice srovnání dynamicky a staticky určených

elastikých/přetvárných modulů horninových materiálů. Diplomant na
dotazy a komentáře dovedl 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 Františka Chalupy komisí se opíralo zejména
o klasifikaci oponenta, prezentace práce byla ohodnocena jako výborná,
mimořádně slabá byla formální úroveň práce. Po věcné stránce práce
prokázala samostatný a originální přístup diplomanta. Celkově bylo
hodnocení uzavřeno shodou na klasifikaci stupněm velmi dobře.
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