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Formá|ní sp|nění zadánÍ práce:

Práce po formální stránce sp|ňuje všechny ná|eŽitosti stanovené v zadání'

obsahová úroveň práce:

obsah práce plně koresponduje s vytčenými cí|i. Stranový rozsah práce je adekvátní řešené
prob|ematice i úrovně magisterského stupně'

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Citace liieratury je dostatečná a odpovídá citaění normě. V rámci rešerše odborné |iteratury

postrádám vicé zorojů k prob|ematice sesuvů a způsobů měřeníjejich aktivity'

Jazyková a grafická úroveň práce:

Práce odpovídá standardům grafické i jazykové stránky diplomových prací. ojediněle se
v práci vyskýují termino|ogické nepřesnosti typu ,,geodetický kolík.. či nadměrné uŽívání
interpunkěních znamének'

Dotazy a připomínky

1) Metodická část není rovnoměmě rozpracovaná. Autorka detai|ně popisuje způsob měření
punin a dendrogeomoríologickou ěást, chybí ovšem informace o způsobu odvození
parametrů pro statistické vyhodnocení sesuvů (s{řed sesuvu,..'-''). Postrádám také detai|nějŠí

iostup insta|ace měřenýcň bodů na vybraných sesuvech vóetně rozměrů a také způsob
měření totá|ní stanicí (po|ární metoda,''')'

2) Zvo|ená metoda měření pohybu značek na sesuvu není pří|iš vypovídající. Pro odvození
pohybu sesuvu je dle mého názoru vhodnější použití všech zák|adních parametrů získaných
přÍ měření totální stanicí (horizontá|ní úhe|, vertikální úhel, vzdá|enost).

3) Proě neby|y dodrŽeny určité standardy při měření na všech stanovištích (někde jsou tfi
stanoviště, někde pouze jedno). Pravděpodobně neby|y vidite|né všechny body, ale to
v práci nenízmíněno.

4) V rámci obhajoby prosím o vysvět|ení způsobu odvození parametrů sesuvů a sesuvných
území (střed,'.. .....).

5) V práci je zmíněn moŽný v|iv místnÍch sráŽkových maxim v rámci jednot|ivých údo|í
(pod|e KříŽek 2oo5). Pozorovala jste v rámci terénního výzkumu existenci tohoto fenoménu?

6) V práci postrádám rozsáh|ejší fotodokumentaci. Jak je zajištěna možnost kontinuity
získávání terénních dat o vývoji rozsedání či aktivity sledovaných sesuvů.

7) Narazila autorka během terénních prací na nové nezmapované doklady recentních
svahových pohybů nebo aktivity v zájmovém území (nové sesuvy, tahové trhliny, změny
vegetace, prameny)?



/

8) By|a diskutována prob|ematika s|edování dynamiky sesuvů i s odbomíky z geologické

siuzoy ói ústavu mecÍraniky homin, kteří ve Vnějších Západních Karpatech prováděli nebo
provádějí terénní výzkum? (|. Baroň, J. K|imeš, .'..').

9) V rámci Vnějších Západních Karpat exiíují sesuvy jejichŽ aktivita je d|ouhodobě
síedovaná. srovňání jejich aktivity se zjištěnými skutelnostmi v práci by přispě|o k vyjasnění
stanovených domněnek'

Celkové hodnoceni práce:

Práce je kvalitně zpracovaná s mnoŽstvím doprovodných prvků a dokumentačních
materiáíů' K|adně hodňotím metodickou lást práce iterénní výzkum. Práce splnila svůj účet

v případě stanoveného cíle ,,statisticky dokázat správnost rozdě|ení svahových
oetormací.'..... cíl 'Zhodnocení dynamiky svahových pohybů.... by| vyřešen pouze

částeěně. Použité metody nepřispě|y k objasněrtí souóasného vývoje a zjištěné výs|edky

nemají jednoznačnou vypovídající hodnotu '(pohylují -se. na hranici chyby měření, nebo

monÚ být negativně ovlivněny ártivitou ě|ověka). Šroda že autorka nepouŽi|a ke srovnání

něktóré iine lórality, které by moh|y naznaěit moŽné trendy nebo závis|osti i ve s|edovaném

území.

Přes uvedené připomínky lze práci hodnotit k|adně a předloŽené výs|edky i kdyŽ diskutabilní
jsou výs|edkem 

.terénnich a |aboratorních výzkumů a dokládají autorěinu schopnost

samostatné vědecké práce'

ce|kový návrh posuzovate|e pro hodnotící komisi:

Práci doporučuii k obhajobě. Před obhajobou navrhuji známku ve|mi dobře.

V Olomouci 22.9.2044

RNDr. A|eš Léta|, Ph.D'

oponent dip|omové práce


