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Oponentský posudek k magisterské práci Bc. Petra Plecháče 
 
"Kamenná moře neovulkanických pňů v severních Čechách: poloha, morfologie, míra 
zvětrávání" 
 
zpracované na KFGG PřF UK v Praze pod vedením RNDr. Marka Křížka, Ph.D. 
 
 
1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
 
V zadání práce je cílem práce „charakterizovat vybraná kamenná moře z hlediska polohy, 
morfologie a stupně zvětrání vyjádřeného pomocí R-hodnot a stanovit případný vliv polohy, 
morfologie a místních podmínek (zejména potenciálního příjmu energie) na míru zvětrání 
povrchu bloků“ To autor v podstatě splnil, i když s četnými metodologickými a faktickými 
chybami. 
   
  
2) hodnocení práce s literaturou 
 
 Práce s podklady na velmi různé úrovni. Některé souhrny (např. tab. 1) jsou poměrně 
vyčerpávající, jinde (teorie v Úvodu) jsou v rešerších značné mezery. 

Určitým problémem poněkud násilné „tabulkování“, tedy snaha o určité sjednocení 
podkladů do přehledných tabulek – často jde buď o omezené „case studies“, nebo o příklady z 
klimaticky, hydrologicky, geologicky a morfologicky oblastí na natolik odlišných a také 
s různým zaměřením prací, takže výsledkem je tabulka velmi rozmanitých informací, ze 
kterých lze těžko získat nějakou obecnou informaci.   

Velká část zejména zahraničních citací je nepřímá, což je do určité míry tolerovatelné, 
ale místy jsou takové citace velmi časté (např. v kapitole Mrazové zvětrávání). 
 Velmi nestandardně a nevhodně je zpracována kapitola Práce v prostředí GIS 
(správněji by se měla jmenovat „morfometrické analýzy“) – místo shrnutí a popisu metod a 
cílů, pro jejichž dosažení byly využity, je zde výpis polohy příkazů v Toolboxu, což je značně 
rušivé a nevhodné. 
 
3) hodnocení užitých metod a postupů 
 
 Autor využívá celou řadu metod, od rešerše přes statistické metody až po terénní 
výzkum, které jsou relevantní a v zásadě odpovídají zaměření práce.  

Nicméně, některé postupy jsou vyloženě chybné (např. určování mocnosti kamenných 
moří), další sice nikoli, ale mají buď omezenou, nebo žádnou informační hodnotu (Absolutní 
poloha kamenných moří – míněno výškový rozdíl mezi asi (?) středem akumulace od vrcholu 
elevace, na které se nachází). Otázkou je také, proč například používá pro popis orientace jen 
čtyři základní směry – to je neobvyklé a dost to limituje možné závěry. 

Podle mého názoru je zde předimenzováno statistické zpracování, které je velmi 
složité a v podstatě nepřináší žádnou informaci navíc. Stačilo by k témuž účelu využít 
základních statistických metod a logického úsudku. Výsledky jsou potom nepřesvědčivé a 
navíc nejsou vysvětleny a interpretovány, k když, tak v podstatě konstatují samozřejmé – 
např. závěr, že jižně orientované svahy mají větší příjem radiace je celkem předpokládatelný 
bez statistiky… 
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Naopak celkem zřejmé faktory naopak autor neuvažuje – např. informace, že je 29% 
kamenných moří orientováno k jihu je nepodstatná, nevíme-li, jak je to s celkovou distribucí 
orientace svahů v zájmovém území.  
 
 
4) hodnocení argumentace a interpretace 
 

Argumentace a interpretace zjištěných nebo dohledaných faktů je jednou ze slabých 
stránek práce. Úsudek autora je mnohdy zatížen tím, že jej autor vyvozuje na základě 
nedostatečných informací nebo nebere v úvahu jiné možné výklady. Většina výsledků ani 
komentována nebo diskutována není. Interpretace jsou často nelogické (např. že nezastíněné 
báze kamenných moří znemožňují cítit chladné proudění). 
   
  
5) hodnocení odborného přínosu 
 

Odborný přínos práce lze spatřit v terénním zpracování vybraných lokalit a zjištění 
nových informací o těchto lokalitách. Co se týká metodologie, velký přínos práce nemá, 
využívá standardních metod, mnohdy ovšem zbytečně komplikovaných, a to ještě ne vždy 
úplně korektně. V práci je nadužívána statistika, jejíž výstupy ovšem spíše výsledky zamlžují, 
než že by přinášely nové informace. Autor nicméně shromáždil velké množství dat jak 
v terénu (schmidthammer, tvary a orientace klastů), tak i informací odvozených z digitálních 
dat, což lze považovat za dostatečný přínos práce. 
  
 
6) hodnocení formální stránky 
 
 Práce je velmi rozsáhlá, zčásti i kvůli poněkud rozvláčnému slohu autora a častému 
opakování téhož. Jazyková úroveň práce není příliš dobrá, autor si občas plete význam slov a 
to nejen u odborných termínů. Rovněž styl vyjadřování je často nevhodný, autor využívá 
hovorových a subjektivně zabarvených nebo jinak nevhodných jazykových prostředků (např. 
„vizuálně se určila delší osa“).  

Neobratnost formulací vede místy k obtížnému pochopení smyslu textu (např. „teplota 
je významný činitel změny horniny“, „Vývoj kamenných moří, resp. jejich mrazové zvětrávání, 
se projevuje i v dnešní době", „…se studované území rozkládá na podloží mezozoika s 
neovulkanity“, „Vítr působí ve studovaném území průměrnou roční rychlostí…“, „Dle litologie, 
vzhledem k využití Schmidtova kladívka, byla vybrána taková kamenná moře, která vykazovala 
stejné vlastnosti.“, „Tímto rozložením lze později snáze sledovat přesný směr odchýlení.“, atd, 
atd…). 

Velkým stylistickým problémem je nesouvislost textu – velmi často věta nijak 
nenavazuje na předchozí, jde jen o hromadění vět bez vzájemného provázání a smyslu. Tím 
trpí zejména úvodní kapitoly práce. Vlastní Úvod je značně chaotický, obsahuje řadu příliš 
obecných tvrzení, která navíc nejsou vždy pravdivá (např. poznání dynamiky kamenných 
moří) nebo nedávají moc smysl („…objevují se definice, které se více či méně podobají“).  

Struktura práce je většinou poměrně logická a přehledná, s výjimkou kapitoly 3.1 a 
jejích podkapitol, a poněkud chaotické kapitoly Výsledky. V kap. 3.1 autorka míchá na úrovni 
podkapitol velmi odlišné kategorie pojmů různého významu a hierarchické úrovně. Jednak je 
třeba rozlišovat faktory vzniku erozních a akumulačních tvarů, jednak používat logické 
kategorie: např. typ proudění je jedním hydrodynamických parametrů, stejně jako rychlost, 
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apod.  Místy má také autorka tendenci uvádět výsledky v kapitole Metodika (str. 81-82), kde 
popisuje výsledky statistických analýz. 
 Kvalita ilustrací kolísá, zejména autorovy vlastní mapy (např. obr. 7, 10, 13, 24, etc.) 
jsou příliš malé a nepřehledné a písmo v nich je téměř nečitelné.  
 
 
7) dotazy a připomínky k textu (prosím o reakci autora na zvýrazněné otázky): 
 
6 obsah a abstrakty se jako kapitoly obvykle nečíslují, stejně jako seznamy příloh, 
 obrázků a tabulek 
6 Charakteristika území by měla logicky předcházet rešerši zaměřenou na konkrétní 
 předmět studia práce, tedy kapitoly 5 a 6 by měly být obráceně. 
10 Otázka aktivity kamenných moří obecně je dávno objasněna, existuje k tomu poměrně 

 rozsáhlá literatura. Sám se tímto jevem léta zabývám, od roku 2007 probíhá 
 nepřetržitý extensometrický monitoring kamenných moří na Šumavě, některé 
 výsledky již byly i publikovány (např. Hartvich 2009, Hartvich et al. 2007). Toto 
opomenutí považuji za vážný nedostatek práce, neboť svědčí o tom, že se autor příliš 
 v problematice neorientuje. 

10  Celý úvod působí značně zmateně Autor by zde měl konstatovat a popsat odborný 
 problém, který bude řešit. Což zčásti neudělal, zčásti udělal chybně (viz výše).  
11 Definice zájmového území je zcela špatná a nepoužitelná – definovat „severní 

Čechy“ jako „rozhraní Lužických hor a Českého Středohoří“ je otřesné, zejména 
u autora, který má bakalářský titul z geografie.   

14 Co je za definici „…bloky v průměru nedosahují velikosti přes 1 m“? Tak buď 
v průměru dosahují velikosti XY, nebo jsou vždy menší než 1 m.  

18 Co znamená  „oblast ventilace“?  
20  „Stress“ zde znamená napětí nebo pnutí v hornině, nikoli stres. 
23 Mrazové tříštění je gelifrakce, a dochází k němu nejen na přelomu zimy a jara, ale 

kdykoli, když teploty přechází přes bod mrazu a je přítomna voda.  
25 Bylo by dost divné, kdyby výběr území náhodný byl, Nicméně zdůvodnění výběru 

tohoto území není příliš přesvědčivé, kamenná moře jsou i jinde a leckde byla 
zkoumána dokonce ve větší míře. Citované práce jsou navíc zaměřené biologicky a to 
na jednu konkrétní lokalitu… 

26 Co chce autor říci větou: „Po lokalizaci kamenných moří byly pevné hranice území 
stanoveny na základě již zmíněného členění dle Demka a Mackovčina /eds/ et al. 
(2006) proto, aby měla studovaná kamenná moře při následných analýzách 
společnou geologickou minulost (obr. 7)“? 

27  Ne „tzv. Českého masivu“, ale „Českého masivu“ 
28 Co jsou „vulkanoklastika spodní formace“, „lužická litofaciální oblast“ nebo 

„kontinentální cenoman“ ? Z celého popisu geologické stavby mám dojem, že autor 
náhodně skládá útržky z literatury, aniž by jim rozuměl – jejich chaotické řazení 
tuto domněnku velmi podporuje... 

31 Obr. 10 je příliš malý, není možné přečíst popisky 
37 Obr. 12 – poslední tři kategorie členitosti mají příliš podobnou barvu, takže jsou 

nerozlišitelné 
36-41 Nikde není uvedeno, na základě jakých dat  s jakým způsobem jsou počítány 

uváděné charakteristiky reliéfu. 
46 Nerozumím smyslu zařazení obrázku 19. 
54 Rostlinozeměpisné členění?? Chápu snahu o komplexní FG charakteristiku, ale zde 

autor zachází do nepodstatných detailů, které nijak nesouvisí se zaměřením práce. 
57   ZM ČR 1:10 000 nepatří mezi distanční data, stejně jako geologická mapa 1:50 000 
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57 Zdůvodnění výběru kamenných moří je dost podivné – podobná velikost jako 
„vzorová“, která byla změřena první? Kdyby byla zakryta lesem, nebylo by je 
navíc možné najít na leteckých snímcích… 

59 Důležitým parametrem při popisu a studiu kamenných moří bývá často % pokrytí – 
proč jej autor neuvažoval? Orientace kamenných moří podle buzoly v terénu lze 
provést těžko a není pro to ani důvod. Proč autor použil orientaci jen ke 4 hlavním 
světovým stranám? Obvyklejší je pro tyto účely využít 8 směrů. 

60 Na základě čeho byly bloky vybrány? Proč 5 v každé třetině  kamenného moře? 
61 Nerozumím větě „Polohou kamenného bloku se rozumí v rámci plošiny daného 

svahu.“ 
62 Popis  zpracování v GIS a použitá data by měla být uvedena dříve než z nich odvozené 

charakteristiky, ne o 30 stránek později. Rovněž popis zpracování jako stromu příkazů je 
nevhodné a zbytečné. Celá tato kapitola je pojata velmi nestandardně a je zbytečně 
podrobná, není třeba popisovat, kde se v menu nachází který příkaz. 

65 Věta “Metoda měření zvaná „Schmidt hammer test“ je založena na přístroji, resp. nástroji 
v českém jazyce označovaném jako Schmidtovo kladívko.“ je stylisticky téměř 
nepochopitelná. 

65 Povrch horniny je „ZVĚTRÁVÁN“ a „je měněna jeho tvrdost“? Co je „slabá hornina“? 
Tato část vypadá jako přeložená automatickým překladačem. Rozhodně není česky. 

66  Tabulka 14 je zbytečná a navíc chybná – jakou nevýhodou pro měření je potřeba 
očistit povrch? A jakou výhodou možnost kalibrace? 

67 Poloha SH nemá na výsledek vliv (to je jedna z výhod) – gravitace je proti síle pera 
úderníku zanedbatelná. 

67  Autor překládá anglický termín „weak rock“ jako „slabá hornina“, což je nevhodné. 
Lépe méně odolné nebo měkké  horniny. 

71 Obrázek 32 nedává smysl a jeho popis je vyloženě špatně. Mocnost kamenného 
može je svislá vzdálenost mezi bodem na povrchu a na bázi, nikoliv rozdíl výšky 
horního a dolního konce. A odvozovat mocnost od tohoto rozdílu už je za hranicí 
metodicky přípustného postupu. 

72  Autor sám uvádí, že na zvětrávání má vliv celá řada faktorů. Predikovat R-value 
podle polohy mi přijde nemožné.  

74 Věta: „Schmidt hammer testem …bylo podrobeno celkem 450 bloků“ nedává smysl 
80  Jak bylo uvedeno výše, odvozování mocnosti je zcela špatně – což by si měl autor 

všimnout i při povrchním zamyšlení nad uvedenými hodnotami – 130 m mocné kamenné 
moře? 

84 Co má obr. 34 ilustrovat? Normální rozdělení bych ani u jedné sledované veličiny. 
Co znamená, že je největší kamenné moře 200x větší než nejmenší?   

87 Nikoli „míru sklonitosti“ ale sklonitost 
88 Korelace mezi radiací a sklonem nedává smysl, protože sklon je jedním ze vstupů do 

výpočtu radiace. 
89 Obr. 40 – bylo by zajímavé vidět rozložení s jemnějším krokem než 5 
96 Autor bohužel nijak nekomentuje výsledky analýz. Nicméně, některé by se daly 

vysvětlit jen velmi těžko, např. že nejostrohrannější bloky jsou v horní části 
kamenných moří, a zároveň jsou zde nejvíce zvětralé  (nejnižší R-value) - ovšem 
zároveň vychází nárůst R-value přímo úměrně nárůstu ostrohrannosti… 

98 Mohl by se autor vyjádřit k závěrům, proč jsou větší bloky na východně 
orientovaných kamenných mořích? 

102-107 K této kapitole se nelze dobře vyjádřit ani se v ní vyznat – shluky čísel a 
tabulek nejsou srozumitelně vysvětleny. 

108 Topografické mapy ZM ČR okraje kamenných moří nezobrazují 



5 
 

109 Diskuse není příliš diskusí, obsahuje jen velmi málo odkazů na literaturu a 
některé závěry jsou podivné – např. autor konstatuje, že dolní část 
kamenného moře, zakrytá lesem, vykazuje výrazné proudění studeného 
vzduchu (mimochodem, jak to bylo měřeno? Nebo jde o pocit?) s tím, že 
na nezastíněných mořích by se studený vzduch tak neprojevil. Logické by 
to ovšem bylo obráceně. 

109  Duffek (2017) ovšem měřil mocnost geofyzikálně, zatímco autor odvozuje 
z výškového rozpětí jakousi „maximální mocnost“ a tipuje, že skutečná 
mocnost je její třetina, protože někde jinde to tak vyšlo. To je zcela chybná 
úvaha. 

113  V co se přeměňovaly vulkanické horniny? 
113 „Zvětrávání se však nemusí projevit zvětralinovou kůrou (a nižšími R-hodnotami), 

ale u tamních bazaltoidů může pod vlivem exogenních činitelů docházet ke 
sloupcovité odlučnosti, kterou popisuje např. Němec (2005).“ – může autor 
vysvětlit, jak souvisí sloupcová odlučnost (primární strukturní vlastnost některých 
bazaltických hornin) se vztahem radiace a tvrdosti povrchu?  

116  Závěry jsou značně nepřesvědčivé a nepřináší v podstatě žádné nové informace. 
To, že největší radiační příkon mají jižní svahy nebo svahy méně strmé, jsou 
celkem samozřejmá fakta.   

 
8) Závěrečné hodnocení: 

 
Hodnocení předložené magisterské práce Petra Plecháče je poměrně obtížné. Práce 

obsahuje množství formálních, faktických i metodických chyb. Některé postupy jsou až 
zarážející (odvozování mocnosti kamenných moří, korelace závislých proměnných, odhady 
proudění podle pocitu). Mám k práci velké množství připomínek (viz výše) a také formální 
stránka, zejména jazyková a stylistická, je velmi slabá. 

Přes výše uvedené výhrady se nicméně domnívám, že práce splňuje požadavky 
kladené na magisterskou práci a doporučuji proto přijmout ji k obhajobě a hodnotit ji jako 
dobrou, s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 
 
V Praze, 
 
dne 20. 1. 2019  
 
        
       RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 
        
       ÚSMH AV ČR a PřF UK 


