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Posudek na diplomovou práci Kateřiny Patákové: ,,Dynamika recentních svahových pohybů v Rusavské
hornatině...
Struktura práce:

Předložená práce má 79 stran, 13 tabulek, 32 graťů, 24 obrázki a 8 vloŽených příloh. Členění práce je
logické a přehledné do sedmi zák|adnich kapitol a odpovídá uspořádaní odborného textu. Tedy je oddělena
rešeršní část od vlastních výsledků a diskuse' přiěemŽ výsledky, diskuse a závěr se nacházejí ná stranách 3 1-
64. Rešeršní část tvoří shmutí regionální a metodicky zaměřené literatury věnované dané tématice.
Forma práce:

Technické provedení textové části předložené ptáceje na dobré úrovni' avšak grafické přílohy mohlybý zpracovány lépe (týká se to zejména převzatého schématu puklinové jeskyně u g,ufu, kter1im bý
vzhledem k čitelnosti jistě prospělo vyuŽít jiného neŽ defaultního nastavení MS Excel, napr. graf 7, 8). Při
přebírání dat a informací autorka řádně cituje postupuje v souladu s citační etikou. Pro morfometrické studie
a vizua|izaci výsledků bylo uŽito ArcView 3.l, programů Statistika 8.O CZ, MS Excel a Past 4.IkdyŽby|a
většina formulačních nepřesností a překlepů odstraněna během konzultací se školitelem, přesto jich v textu
řada zby|o, coŽ je patrně způsobeno irazemjejí ruky v době kompozice práce. Zdebych dbporuoil, aby byla
provedena oprava a týo formální nedostatky byly odstraněny.
obsah práce:

Přínos práce Kateřiny Patákové spočívá v tom, že využi|a kombinace tří metod pro sledování pohybů
v této ěásti flyšových Karpat a pomohla tím řešit otázku týkajici se současné dynamiky studovaného území.
Předkládanou práci tvoří dvě části. V první si autorka všímá morfologických rozdílů mezi svahovými
deformacemi a podle toho je s vyuŽitím vícerozměrné ana|ýzy klasifikuje. Druhou část tvoří samotné
vyhodnocení měření gravitačních pohybů na vybraných výchozech prostřednictvím dilatometru a ocelového
měřítka a měření sesouvání pomocí opakovaných měření totální stanicí a sledování změn v letokruzích
stromů. Při řešení práce bylo pouŽito široké škály metod, které lze pro řešení stanovených cílů vyuŽit. Za
nejhodnotnější část práce |ze zce|a určitě označit dobře Zpracovanou kapitolu ,,výsledky... Naopak část
diskuse věnovaná měření pohybů by si vzhledem k rozsahu výsledků záslouži|a tiplncjií a podrobnější
zpracováni. Škoda, že autorka nepoužila do vyhodnocení i pónyuy naměřené na lare 2008, které má
k dispozici (sice by je již nebylo možné korelovat se sráŽkovými úhmy, ale pomohlo by to při zjišťování
trendů samotných pohybů).
Postup a hodnocení práce diplomantky na stanoveném úkolu:

Diplomová práce Kateřiny Patákové byla řešena od, podzimu 2005 do dubna 2008. Na vybraném
tématu pracovala Kateřina Patáková soustavně a svědomitě. Úěastnila se všech kampaní měření totální stanicí
na sesuvech, samostatně a precizně prováděla pravidelné odečty pomocí dilatometru a kovového měřítka.
ovládla metodiku odběru a vyhodnocení vývrtů za účelem dendrochronologie. Během řešení svého tématu
diplomové práce byla aktivní a projevova|a zájem o studovanou problematiku, o čemŽ svědčí účasti na třech
konferencích: Studentská geologická konference 2006 - Bmo, 20. _ 2I. 10. 2006, PřF MU Brno; ochrana
přírody a krajiny ve Zlínském kraji - Hostětín, 14'-15.6,2007,2O'9.2OO7,15,II.2007, Svahové deformace a
pseudokras 2007 - 29' * 31' 5. 2007, Vsetín, přičemŽ na posledně jmenované vystoupila spříspěvkem
,,Svahové pohyby v Rusavské hornatině... Je spoluautorkou posteru ,,Sesuvy a sesuvná územi v Rusavské
hornatině...

Nejen na zák|adě výše uvedeného se dá konstatovat, Že křešení stanoveného úkolu přistupovala
Kateřina Patáková aktivně a svědomitě. Se školitelem byla V permanentním kontaktu a na svěřených úkolech
výčených v rámci řešené diplomové práce pracovala samostatně. Velice oceňuji její přístup i k-onstruktivní
kÍitické uvažováni nad řešenými problémy. Škoda, že si autorka lépe nerozvrhla čas' kter;ili chyběl u výše
jmenované diskuse'

V předložené práci Kateřina Patáková prokáza|a, že umi správně použít široké škály moderních
geomorfologických metod při řešení odbomého problému. Vzhleděm ke splnění stanovenýcil cílů i přes
kritické připomínky, doporučuji diplomovou práci Kateřiny Patákové k obhajobě se stupněm
klasiÍikace velmi dobře. ,

Posudek zptacova|: RNDr' Marek KříŽek, Ph.D.


