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Oponentní posudek bakalářské práce Jana Flašara: „Vliv stavby
podloží na geometrii říčního systému``

Předkládaná bakalářská práce je značně rozsáhlá, na 41 stranách nás seznamuje s vlivy
podloží na tvary říčních systémů, cituje 28 odbomých prací, což odpovídá širokému
tématu. Autor se problematiky chopil velmi dobře, práce je logicky členěná do kapitol.

První dvě kapitoly přehledně seznamují s cíli práce a se základními pojmy. Třetí kapitola
se zabývá tvary říční sítě a jejich změnami. Jednotlivé procesy jsou ilustrovány příklady
dokladovanými v holocénu, zajímavé jsou např. citace archeologických souvislostí -
vlivu změn říčních systémů na lidské osídlení ®řeložení řeky Saraswati a zánik vyspělé
kultury Harrappa kolem r.  1800 př. n.l.) ad. Čtvrtá kapitola podrobně popisuje různé
reakce fluviálních systémů na litologii podloží, opět jsou jednotlivé fenomény dobře
ilustrované příklady z literatury. Kapitola se zabývá obecnými vztahy pevnosti homin a
tvarů údolí, jsou diskutovány některé litologie -tufy, sedimenty, krasové terény, za
pozomost by ale jistě stála i specifika vyvřelých homin.  Pátá a šestá kapitola uvádějí
možné vlivy křehké tektoniky a vrásnění na tvary říčních systémů, diskutuje možnou
predispozici puklinových systémů, zlomů, ale i možnou reakci řek na aktivní tektonické
utváření geomorfologie. Mohla by zde být také diskuse reakcí fluviálních systémů na
různé geotektonické chování sedimentámích pánví - např. reakce na naklánění podloží v
halfgrabenech, příklady z kompresních režimů v souvislosti s násunovými zlomy a
příkrovy, pánevní inverzí. Sedmá kapitola uvádí další možné faktory ovlivňující tvary
říční sítě jako jsou reliéf, klima, gravitační procesy, biota,1idská činnost apod. Autor
správně konstatuje, že v semiaridních oblastech bývá vysoká hustota říční sítě a že tedy
tato veličina roste s klesajícím množstvím srážek, neuvádí však pro to uspokojivé
vysvětlení. V závěru autor stručně shmuje jednotlivé faktory, pokouší se je integrovat a
zajímavým způsobem se zamýšlí i nad možnostmi kvantifikace některých vlivů. Abstrakt
by se měl více zaměřit na výsledky, slova jako „různé" sem nepatří, měly by zde být
vyjmenovány konkrétní fenomény v práci diskutované. Překlepy se vyskytují občas a
nevybočují z běžných standardů, v rovnici na str 14 chybí na levé straně H20. Příprava
některých obrázků by si zasloužila větší péči, popisky u nich jsou na hranici čitelnosti
(např. obr. 2, 3, 4,  11  ad.).

Bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním tématem, autor se ho zhostil velmi dobře,
práce nemá 7ásadní nedostatkv foLmální ani faktické, doporučuji ji hodnotit výbomě.
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