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Posudek školitele
na diplomovou práci Kristýny Šifnerové
Gravimetrický projev deformačních zón v okolí podzemních dutin
Diplomová práce Kristýny Šifnerové „Gravimetrický projev deformačních zón v okolí
podzemních dutin“ byla součástí projektu „Modelování a průzkum dutin v zeminách – syntéza
gravimetrického a geotechnického výzkumu“. Projekt byl řešen na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze v letech 2007 – 2009 a financován Grantovou agenturou České republiky. V rámci
projektu vznikly dvě diplomové práce. Jedna na oddělení inženýrské geologie (Brunát Z., 2009: Tunel
Březno – mechanické vlastnosti jílů a numerický model) a druhá je tato diplomová práce zadaná
oddělením užité geofyziky. Diplomová práce Kristýny Šifnerové na práci Zdeňka Brunáta navazuje,
využívá jeho geotechnický model horninového prostředí v okolí tunelu, převádí jej na model hustotní a
počítá jeho gravitační účinek.
Autorka se zapojila do práce na projektu, který je z metodického hlediska nový, neboť
gravitační účinek deformačních zón nad neporušenými důlními díly v zeminách dosud kvantitativně
určován nebyl. Práce má část teoretickou, kdy byl sestavován gravimetrický model deformační zóny
v okolí tunelu na základě modelu geotechnického a část praktickou, při které bylo realizováno terénní
gravimetrické měření nad konkrétním tunelem. Jako testovací objekt sloužil železniční tunel na
přeložce trati Březno u Chomutova – Chomutov. Tato lokalita byla vybrána jednak proto, že známe
rozměry tunelu a jeho hloubku pod povrchem, a jednak z toho důvodu, že během výstavby bylo
horninové prostředí v okolí tunelu podrobně zkoumáno geofyzikálně.
Z formálních připomínek uvádím, že autorka mohla věnovat práci větší pozornost z hlediska
grafické úpravy. Vadí mi příliš zbytečně prázdného prostoru na některých stránkách. Např. na str. 32 je
jediný obrázek v horní části stránky. Na stránkách 48 až 50 bylo možné dát obrázky 35 a 36 na jednu
stránku a zbývající text a obrázek 37 na další stránku. Jedna stránka by se ušetřila a text by po grafické
stránce vypadal lépe.
Věcná chyba je na str. 23, kde se uvádí, že do vzorce (2) se zadává redukční hustota v kg/m3. Je
zjevné, jak tato chyba vznikla (autorka sjednocovala a převáděla jednotky hustot ze soustavy CGS do
soustavy SI pomocí příkazu „Najdi a zaměň – všude“). Avšak právě v tomto konkrétním případě je
třeba kvůli číselným hodnotám konstant ve vzorci (2) ponechat hustotu v jednotkách g/cm3.
Při práci na projektu postupovala autorka podle pokynů školitele a v rámci těchto pokynů pak
pracovala samostatně. Rozhodně prokázala, že je schopna provádět terénní gravimetrická měření,
výsledky umí zpracovat a při geologické interpretaci dovede využívat současné špičkové programové
vybavení. Předloženou diplomovou práci Kristýny Šifnerové doporučuji přijmout a hodnotím jako ji
jako velmi dobrou až výbornou.
V Praze dne 8. 9. 2010
RNDr. Vratislav Blecha, CSc.

