
Oponentský posudek bakalářské práce Jaroslava Dufka 

„Morfologie pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí“ 

 

Bakalářská práce Jaroslava Dufka je literární rešerší poměrně široce rozšířeného 

periglaciálního fenoménu, jemuž dosud byla věnována jen omezená pozornost z hlediska jeho 

významu pro paleorekonstrukce. Zadání práce si kladlo poměrně ambiciózní cíle na základě 

literatury určit, jaké paleoenvironmentální informace lze z morfologie mrazových klínů a 

jejich sítí získat (např. změny teploty). Práce je logicky členěna, má 74 stran včetně příloh, 

obsahuje 24 obrázků (z toho 2 autorovy vlastní) a 9 tabulek. V seznamu literatury je uvedeno 

úctyhodných 176 převážně cizojazyčných zdrojů, ze kterých je dobře sestavena rešerše 

pokrývající širší vhled do problematiky periglaciálních tvarů, a pak specifičtěji mrazové 

zvětrávání, vznik mrazových klínů a jejich pseudomorfózy. Zejména je přínosná pasáž 

pojednávající o rozdílu pseudomorfóz ledových klínů a reliktních písčitých klínů, včetně 

dobré diskuze jejich významu jako paleoenvironmentálnho indikátoru (s. 36–37). Pro téma 

poměrně důležitý vývoj degradace permafrostu neboli termokrasu je zmiňován často, ale je 

škoda, že je citováno převážně z angloamerických autorů, a nejsou zmíněny sovětské/ruské 

práce a termíny známé z Ázie (bajdžarachy, alasy, ďujody, apod.). 

 Vlastní část práce sestává z analýzy 29 vybraných publikovaných prací na téma 

morfologie pseudomorfóz a jejich řídících environmentálních parametrů, které jsou 

představeny formou tří přehledných tabulek, a z nich jsou vyvozeny všeobecnější závěry. 

Škoda, že se s kvantitativními informacemi nepracovalo dále, např. morfometrická data šlo 

prezentovat formou grafů, nebo odhalit hlavní zákonitosti v datech pomocí jednoduché 

statistiky. Popis metodiky mohl být zevrubnější, protože určitě kromě vyhledání datových 

zdrojů a polohové informace v nich muselo proběhnout více kroků vedoucí ke kompilaci dat a 

zpracovávání zobecňujících závěrů. Diskuse je vedena logicky a na náležitém prostoru. Je 

však třeba zmínit, že práce dospěla k poměrně obecným záměrům, ale to se vzhledem k velké 

specifičnosti a charakteru jednotlivých prací o pseudomorfózách, které neumožňují přesně 

rekonstruovat paleo-podmínky, dalo očekávat. Hlavní přínos práce vidím právě v utřídění 

bohaté odborné literatury na téma mrazových klínů a jejich pseudomorfóz, a pokus o 

charakteristiku významných zkoumaných lokalit. 

 K formální stránce práce mám několik výhrad. V práci se vyskytuje vícero překlepů, 

občas chybějící slovo nebo interpunkce, či není plně sjednoceno formátování (např. psaní 

spojovníku a pomlčky), při čtení to však nepůsobí přespříliš rušivě.  

- To, že se jedná o nepřímou citaci není uvedeno v textu (jak by mělo být), ale až 

v seznamu literatury. Nelze tak jednoduše poznat, kdy se jedná o nepřímou citaci, a 

v seznamu literatury se navíc takto citovaná díla snadno zamění za citace kapitol v knize.  

- Naopak přímé citace nebyly ve dvou případech (s. 52) přeloženy z angličtiny do jazyka 

práce, což i kdyby nemělo představovat pro většinu čtenářů problém, tak působí rušivě. 

- Domnívám se že na práci Kasse a Vandenberghe 1998 se ve většině případů odkazuje 

jen jako na Kasse 1998, nebo tato citace chybí. Chybí citace Lindren et al. 2016 

v seznamu literatury, naopak Vasiľchuk & Vasiľchuk 1997 chybí v textu. Encyclopedia 

Britannica je přípustný zdroj pro všeobecné geografické poznatky, nepatří však do 

odborných částí práce. Nebývá zvykem v abstraktu uvádět citace.  

- Některé zkratky nebyly vysvětleny, např. ka BP – tisíce let před 1950 (before present) – 

přestože jde o široce používané spojení, méně již v oboru periglaciální geomorfologie).  

- Na přílohu č. 1 (chronostratigrafickou tabulku) není nikde v textu odkazováno.  

Přes uvedené formální nedostatky práci hodnotím pozitivně a doporučuji k obhajobě.  

 

V Brně dne 28. května 2019 

 

Matěj Roman 


