
Posudek školitele práce Tomáše Štora

„Architekturní a litofaciální analýza glacifluviálních sedimentů výplně

Václavického subglaciálnmo koryta na lokalitě Grabštejn"

Diplomová   práce   Tomáše   Štora   byla   zaměřena   na   sedimentologické   studium

subglaciálních  a proglaciálních  glacifluviálních  sedimentů na  lokalitě  Grabštejn,  která  díky

své >90 m výplni ledovcových sedimentů představuje unikátní možnost porovnat subglaciální

a proglaciální sedimentaci v okrajové části Severoevropského ledovcového štítu.

Práce  přináší   velké  množství   terénních  dat,   které  však  bohužel   nebyly  všechny

dostatečně zpracovány, např. fotomozaiky nejsou všechny prokresleny na úroveň, kterou by si

žádaly. Nebyl interpretován vrt JA-1, čímž vlastně nebyla zhodnocena spodní část ledovcové

akumulace.  Vůbec nebyla konfi.ontována data z jiných \ri vymezující průběh studovaného

subglaciálního    koryta    vploše    a   tato    znalost    nebyla    vůbec    využita   kinterpretacím

sedimentámího  modelu.   Ovšem  toto  by  již   s`ým  objemem  zřejmě  přesahovalo  zadám'

diplomové  práce.   Předložená   diplomová  práce   vykazuje   také   typografické   a   fomální

nedostatky -nejednotné  číslování  obrázků,  tabulek  a  mapek,  nekompletní je  také  v textu

citovaná   literatua   a   vpráci   se   vyskytuje   množství   překlepů   a   gramatických   chyb.

Nedostatečné interpretace také devalvují značný objem terénní práce, kterou autor vykonal na

velmi solidní úrovni.

Spolupráce na dané tématice probíhala s Tomášem Štorem po dobu více než dvou let

s mnoha společnými výjezdy do terénu jak se školitelem, tak i s konzultantem a s množstvím

konzultací především v závěrečné fázi psaní diplomové práce. Student měl tedy dostatek času

na   sběr  terénních   dat,   bohužel  jejich   zpracování   zabralo   zřejmě  příliš   mnoho   času   a

následným interpretacím a finální úpravě textu již autor nemohl věnovat dostatek času, jaký

by si zasloužily.

Diplomová   práce   Tomáše   Štora   splňuje   přes   výše   uvedené   výhrady   základní

náležitosti  pro  daný typ  práce,  pro  případnou publikaci  zajímavých  výsledků je  však třeba

ještě mnoho věcí dotáhnout do konce. Autor prokázal dostatečnou orientaci ve zpracovávané

problematice,  prokázal  znalost  terénního  sedimentologického  studia,  i  když  v  interpretační

části lze spatřovat jisté rezervy.  Pro přijetí práce je nutné minimálně opravit její fomální a

typografické  nedostatky.  Po  těchto  úpravách  doporučuji  diplomovou  práci  Tomáše  Štora

přijmout.
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