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Oponentní posudek diplomové práce Tomáše štora "Architekturní a

litofaciální analýza glacifluviálních sedimentů výplně Václavického

subglaciálního koryta na lokalitě Grabštejn"

Předkládaná diplomová práce patří mezi cenné sedimentologické studie zabývající se faciální

a architektumí analýzou glacifluviálních sedimentů. K práci mám následující výhrady a

poznámky: Abstrakt by se měl soustředit na výsledky a závěry, konstatuje převážně úvod do

problematiky a metodiku. Chybí konkrétní výčet facií, architektumích elementů, výsledky

valounových a paleoproudových analýz, interpretace sedimentačního  prostředí a jeho vývoj v

čase. V úvodu práce jsou velmi dobře formulované cíle a autor uvádí čtenáře přehledně do

problematiky. Rešeršní kapitoly 1 - 2 seznamují čtenáře s regionálním a sedimentologickým

kontextem. Text je logicky strukturován a uvádí čtenáře do geologie zájmového území a

problematiky glacifluviálních sedimentů a procesů. Chybí skica geologické mapy, která by

ilustrovala regionální souvislosti. V druhé kapitole je popis litologií, sedimentámích struktur,

procesů a geomorfologických aspektů, chybí ale v názvu slibované architektury, těm se kapitola

věnuje jen velmi okrajově. Kapitola 3 přehledně popisuje použité přístupy. Metodika fomulovaná

jako "práce s fotomozaikami" je vemi vágní, obvykle se to nazývá architektumí analýza. Také není

jasné co je míněno formulací "byla měřena geomorfologie okolního prostředí" (str 27, 3. odst.), o

co se jedná ? Odstavec na str s patří do kapitoly Výsledky, nikoli Metodika. V kapitole 4 jsou

prezentovány výsledky faciální a architektumí analýzy. Není vysvětlen temín "obměné klasty", co

to je ? Místyjsou zaměňovány termíny facie a asociace (str. 30, posl. odst.). Interpretace facie

GMS zahmuje širokou škálu procesů, zasluhuje si podrobnější diskusi nebo rozdělení do více facií.

U facie Fsc by bylo vhodné rozlišit, zda se jedná o horizontální zvrstvení (poukazující na trakční

procesy) nebo laminaci (sedimentace ze suspenze), popř. střídání obou procesů. Na základě čeho je

vymezen architektumí prvek Koryta 11 (kap. 4.2., tab.1), když "pro malé zachování tělesa není

možno určit původní tvar tělesa" ? Tento prvek by neměl být samostatně vymezen. Chybí faciální



náplň arch. elementu Bedformy. V kap. 4.3 . zcela chybí v popisu litofaciálních a architektumích
•asociací architektumí elementy, není např. jasné, ve které asociaci se vyskytuje arch. element

Bary. Chybí bližší určení asociace A, fomulaci "na ledovci nebo pod ledovcem" nepovažuji za

dostatečnou, Že se jedná o jezemí sedimenty se dozvídáme až v kapitole 5.2.

Výsledky valounových a paleoproudových analýz by měly být zařazeny do samostatné

kapitoly, před kapitolou 5 Model vývoje sedimentačního prostředí. Chybí zde infomace o

paleoproudových indikátorech, fomulace "měření architektumích prvků" (str. 45) je zcela

nedostatečná, chybí počty paleoproudových měření u růžicových diagramů. Model vývoje

sedimentačního prostředí v čase prezentovaný v kapitole 5.2. shmuje shromážděná data do ucelené

logické podoby. Stejně tak závěry konstatují hlavní výsledky práce. Fotomozaiky v elektronické

příloze zasluhují podrobnější analýzu facií a architektur.

Mezi formální nedostatky patří:

Autor velmi nepěkně zachází s literaturou, v seznamu chybí celkem 25 publikací, které jsou

citovány v textu, vyskytuje se také velké množství nepřímých citací. Nestandardní a nedostatečné

je citování intemetových dokumentů Ůe třeba vždy uvést přesnou http adresu, datum a pokud

možno autora a název dokumentu). Podobně nepěkně zachází s obrázky, u mnohých chybí popisy,

pořadí uvádění v textu nerespektuje číslování, v textu chybí odkazy na obrázky, u převzatých

obrázků je často dvojí číslování, texty v některých obrázcích jsou nečitelné. Teminologie:

Nepovažuji za vhodné pouŽívat temíny j ako křížové zvrstvení nebo korytové (korytovité)

zvrstvení (kap.1, 2, 4, 5), není jasné o co se jedná, pravděpodobně o korytovité šikmé zvrstvení ?

Co to je obloukové zvrstvení (str.  18, posl. odstavec) a jaký má vztah k antiklinálním strukturám ?

Sedimentation rate (kap. 4.1.) znamená rychlost sedimentace, nikoli sedimentační poměr.

Drobnější chyby a nejasnosti jsou označeny přímo v textu.

Závěrem lze konstatovat, že autor si osvojil základní postupy vědecké práce od získávání dat

až po jejich zpracování a interpretaci. Diplomová práce splňuje základní standardy a po opravě

některých vážnějších formálních a fáktických nedostatků ji doporučuji k obhajobě.
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