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Posudek vedoucího k bakalářské práci Jaroslava Dufka: „Morfologie pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí“. 
 
 
Mrazové klíny, tedy formy vznikající termální kontrakcí, představují důležitý indikátor permafrostu a v podobě 
pseudomorfóz jsou důležitým prvkem při rekonstrukci paleoenvironmentálních podmínek během kvartéru. 
Vzhledem k přítomnosti těchto forem na jiných terestrických tělesech hrají významnou roli pro charakteristiku 
tamního prostředí včetně přítomnosti vody v pevné fázi.   
Cílem tématu zadané bakalářské práce bylo na základě literatury definovat morfologii pseudomorfóz mrazových 
klínů a jejich sítí a určit paleoenvironmentální význam jejich morfologických charakteristik.  
 
1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Práce byla koncipována jako rešeršní a výše stanovený cíl byl splněn.  
2) hodnocení práce s literaturou 
Student aktivně použil 176 monografií a článků, z toho vzhledem k charakteru tématu bylo 173 cizojazyčných. 
Kromě toho bylo použito dalších 8 internetových zdrojů. V práci jsou jen občasné drobné formální nedostatky v 
citační technice, ale z hlediska citační etiky zde nedostatky nejsou. 
3) hodnocení užitých metod a postupů 
Použité metody jsou adekvátní stanoveným cílům a typu kvalifikační práce. 
4) hodnocení argumentace a interpretace 
Jaroslav Dufek získal na základě rozsáhlého souboru prostudované literatury slušný přehled o genezi, klasifikaci, 
morfologii a podmínkách, ve kterých se vyvíjejí mrazové klíny, resp. teplotně kontrakční trhliny, včetně jejich 
případných pseudomorfóz. Na druhou stranu zjistil, že si jednotlivé zdroje v různých tématech mohou dokonce 
protiřečit, což je nejčastější při porovnání starší a mladší literatury. Klasickým článkem, který se snaží řešit mnohdy 
protichůdné názory a korigovat očekávání od paleoenvironmentálního významu mrazových klínů, je „Ice-wedge 
casts as indicators of paleotemperatures: precise proxy or wishful thinking?ˮ (Murton a Kolstrup, 2003). Tedy i z 
tohoto pohledu je složité se v dané problematice zorientovat a tím lze i vysvětlit to, když se v některých částech textu 
objeví tvrzení z jednoho zdroje, které je v jiné části bakalářské práce položeno do jiné roviny či negováno na základě 
jiného zdroje. Většinou se Jaroslavu Dufkovi podařilo tyto situace vhodně zvládnout tak, aby z textu bylo jasné, že 
jde o snahu představit všechny hypotézy. Nicméně v některých pasážích textu se toto zcela nepodařilo či nebylo 
provedeno příliš obratně a tak věta pro neznalého čtenáře se stává těžko pochopitelnou či obsahově nesrozumitelnou. 
Abstrahujeme-li od takovýchto vět, kterých není příliš mnoho, pak lze konstatovat, že u argumentace je zřejmé na 
jakém základě je položena a jakých podkladů bylo použito pro vlastní výslednou interpretaci. Kladem je, že se 
student snaží převzaté informace komentovat či konfrontovat mezi sebou.    
5) hodnocení obsahové stránky a odborného přínosu 
Bakalářská práce je postavena na tvůrčí rešerši týkající se geneze mrazových klínů a z nich vzniklých pseudomorfóz, 
která je zaměřena na analýzu toho, co lze vyčíst za informace o prostředí na základě morfologie pseudomorfóz 
mrazových klínů. Nejdříve bylo nutné se zorientovat v tom, co všechno je počítáno pod mrazové klíny (thermal-
contraction craks) a v čem se jednotlivé variety liší a jak z nich vnikají pseudomorfózy (kapitola 3 a 4). S touto částí 
si Jaroslav Dufek poradil velmi dobře. Hodnotnou je i část výsledková, kde Jaroslav Dufek z literatury zhodnotil 
polohu, morfologii a případně stáří pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí na 29 lokalitách. Vzhledem k 
plánované diplomové práci byla tato rešerše zaměřena na oblast Evropy. V diskusní části se pak snaží některé z 
morfometrických a polohových charakteristik vysvětlit. Nicméně nejpřínosnější částí diskuse je ta, která se snaží 
objasnit případné vztahy mezi environmentálními charakteristikami a morfologií mrazových klínů vyjádřenou 
vybranými morfometrickými charakteristikami. Tyto pasáže jsou kvalitně zpracované a mohou po zahrnutí 
některých dalších studií popisující recentní ledové klíny posloužit jako velmi solidní základ pro diplomovou práci.    
6) hodnocení formální stránky 
Předložená práce má včetně příloh 74 číslovaných stran, přičemž vlastní text bez příloh a seznamu literatury má 58 
stran. Text vhodně doplňuje 24 obrázků, které byly přebrány z literatury a 9 tabulek, z nichž zásadní jsou tabulky 7, 
8 a 9, kde jsou shrnuty, polohové, environmentální a morfometrické charakteristiky (včetně případného datování) 
šetřených pseudomorfóz mrazových klínů. V textu se občas objevují překlepy, chybějící interpunkce či slova. Těchto 
chyb není příliš mnoho a jejich četnost je větší v kapitolách výsledky a diskuse, kde některé z překlepů připadají na 
vrub četným úpravám, které zde byly prováděny. Občas se v textu vyskytují formulační problémy, kdy by bylo 
vhodné volit jiné či výstižnější vyjádření, např. str. 47 „... vyznačoval se umístěním ... ˮ či „... umístěním ve 
zpevněném podstavci říční terasy,...ˮ; str. 49 „Délky hlavních os této sítě dosahovaly až k 160 m, což přesahuje 



poznatky o rozměrech polygonů zmíněných v této práci.ˮ, ale jaké poznatky - v bakalářské práci či práci, kde byly 
takto veliké polygony popsány? U teras by bylo vhodnější hrubozrnný materiál nazývat valouny než klasty. Větu o 
stopách po eolickém třídění materiálu v reliktních písčitých klínech by bylo vhodné naformulovat lépe. Název 
kapitoly 7.3 „Datování stáří pseudomorfóz mrazových klínů je zavádějící, neboť kapitola se věnuje jen stáří nikoliv 
vlastnímu datování, totéž platí pro kapitolu 6.4.ˮ  
I když se autor snaží oddělit výsledkovou a diskusní část, tak místy se poměrně dost prolínají, např. kapitola věnující 
se diskusi morfologie pseudomorfóz mrazových klínů.  
Str. 55: Rovněž bych doporučil nesrovnávat podmínky ve střední a východní Evropě v době glaciálů se současnými 
podmínkami v suchých údolí na Antarktidě. Zásadní byl jiný příjem energie, výška Slunce, absence polárních nocí a 
dní atd. To vše se promítlo do jiného fungování krajiny a procesů jako je regelace. 
Otázky:  
Jak se tedy liší a v čem konkrétně geometrie sítí pseudomorfóz mrazových klínů od vlastních mrazových klínů (věta, 
která by to měla vysvětlovat na str. 54 říká, že se liší, ale neříká v čem a jak); 
Na straně 54 se v jednom odstavci píše, že větší a lépe vyvinuté ledové klíny se vyskytují na výše položených 
terasách a ob jednu větu se konstatuje, že větší pseudomorfózy po mrazových klínech se vyskytují na níže 
položených říčních terasách, jak tomu rozumět?  
Str. 57: Proč by měly písčité klíny v oblasti eolicky výhodnější obsahovat menší množství jemnozrnného písku a 
siltu, u stěrku je to jasné. 
Vysvětlit větu ze strany 54: „Zejména vyšší obsah půdní vody a jemnozrnné složení okolního substrátu v době tání 
ledových klínů způsobuje výraznější tvarové a velikostní změny (Harris a Murton 2005)ˮ.  
Výše zmíněné formální nedostatky nesnižují obsahovou a věcnou hodnotu, naopak ukazují na hloubku problému, do 
níž se autor ponořil, a upozornění na ně mají posloužit autorovi, jako zpětná vazba, aby věděl, čemu se v dalších 
textech vyvarovat a na co si dát pozor. 
 
7) přístup studenta 
Jaroslav Dufek začal na bakalářské práci pracovat v roce 2018. Během jejího řešení se účastnil setkání bakalářských 
a magisterských studentů a v době finalizace vlastní práce pravidelně konzultoval postup. Na konzultace chodil 
připraven. Kromě přípravy bakalářské práce se podílel na propagaci geografie na svém mateřském gymnáziu v 
Poděbradech v rámci fakultního programu „spanilé jízdyˮ. Kromě toho se rozhodl propagovat některá témata 
spojená s přírodovědou na svém webu.  
 
Zhodnocení:         
Bakalářská práce Jaroslava Dufka představuje kvalitní originální dílo s cennými výsledky polohových a 
morfometrických charakteristik pseudomorfóz mrazových klínů, které jsou směřovány k využití pro 
paleoenvironmentální interpretace. Svým pojetím a obsahem splňuje podmínky pro bakalářskou práci a výše 
zmíněné připomínky nikterak nesnižují odvedenou práci a faktický přínos zmíněného díla. Na základě výše řečeného 
doporučuji bakalářskou práci Jaroslava Dufka k obhajobě, s návrhem klasifikace výborně za textovou část. 
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