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Práce má logickou strukturu a bohatou obrazovou přílohu. Velmi podrobně popisuje a 
porovnává klasifikace svahových pohybů dle Varnese 1978 a Němčoka, Paška, Rybáře 1974. 
Nicméně využití obou klasifikací pro zpracování práce není z kapitoly 3.3 jednoznačně 
patrné. Práce se dále podrobně věnuje i podmínkám, faktorům a „spouštěčům“ pohybu 
svahových deformací, které jsou podrobně popsány a ilustrovány obrázky. Nicméně rozdíl 
mezi faktory (kap. 4.2) a „spouštěči“ (kap. 4.3) není dobře vysvětlen – popsané procesy se 
výrazně překrývají a z textu není jasné, proč jsou popsány zvlášť.  

Charakteristika jednotlivých vybraných světových pohoří je zpracována přehledně, ale 
zcela (až na obrázky) v ní chybí odkazy na použitou literaturu. To je zásadní nedostatek. 

Stěžejní kapitola 6. je velmi obsáhlá a velmi dobře shrnuje řadu zajímavých případů 
svahových deformací ve vysokých pohořích. Členění popisu jednotlivých případů je logické a 
ukazuje, že autorka je schopná velmi dobře zpracovávat i náročnou zahraniční literaturu. 
Důležitá a zajímavá je část popisu, která se věnuje nebezpečí, které představují popisované 
lokality v budoucnosti. Nicméně i zde se objevuje často rozsáhlý text s uvedenými 
konkrétními informacemi, kde není jasné, odkud pocházejí. Jedná se o zpracování zdrojů, 
které nejsou správně citovány anebo jsou výsledkem zpracování dostupných dat (např. 
výškových dat z Google Earth) autorkou? Tyto pochyby by mohl vyjasnit text popisující 
metodiku zpracování práce, ale ten zcela chybí. 

  
 
Konkrétní dotazy a připomínky: 
 
 U některých procesů popisovaných v úvodu práce (kap. 2.2 – 2.4) není text jednoznačný. 

Prosím proto o zodpovězení následujících dotazů: 
 Jaký je hlavní mechanismus snížení stability skalních svahů při degradaci permafrostu 

(teplota, led)? 
 Jaká je veličina, která určuje účinek zemětřesení na povrch reliéfu – a tedy i na stabilitu 

svahů? Zmíněné magnitudo popisuje velikost uvolněné energie v hloubce pod povrchem. 
 Upřesněte prosím použitý termín „kolaps jezerní hráze“. 
 Prosím vysvětlete výběr zpracovávaných pohoří uvedených v kapitole 5. Proč se věnujete 

pouze jižní části Kordiller (tedy Andám), které se táhnou i podél západního pobřeží 
Severní a Střední Ameriky a jsou v nich ledovce? 

 
 
Předložená bakalářská práce plně vyhovuje svým rozsahem a obsahem požadavkům a také 
jednoznačně splnila cíl, který si autorka vytýčila. Nicméně její kvalitu snižují nedostatky 
v oblasti citování převzatých informací. Práci doporučuji k obhajobě a celkově práci 
hodnotím známkou výborně až velmi dobře, dle průběhu obhajoby. 
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