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0PONENTSKÝ POSUDEK
Posudek diplomové práce Petra Čerináka: „Recentní vývoj koryta a údolní nivy Jeleního potoka
®ovodí Opavy)``.

Charakteristika práce :
Předložená práce  má  77  stran,  21  tabulek  a  19  obrázků  (map,  profilů)  a  16  fotografií

jako  vložené  přílohy.  Práce  je  logicky  a  přehledně  strukturována  do   s  základních  oddílů
charakteristických pro  současný  odbomý text.  Z hlediska formy práce  se  toto  dílo  vyznačuje
dobrými  formulačními  schopnostmi  autora,  ovšem  s častými  technickými  prohřešky při  psaní
textu (zejména špatné vkládání či naopak nevkládání mezer). Největší z formálních nedostatků
je duplicitní uvádění názvů tabulek a obrázků vjejich popiscích a v samotném textu (např. text:
...v tabulce  2  jsou  uvedeny  měsíční  průměmé  teploty.  Tab.  2.:  Měsíční  průměry  teplot .... )  a
chyběj ící uvedení jednotek na některých osách grafů.

Cílem práce Petra Čemáka bylo zhodnotit recentní vývoj koryta a údolní nivy Jeleního
potoka  a  odhalit  vývojové  trendy  v minulosti,  přičemž  největší  důraz,  alespoň  dle  poměru
obsahu  diplomové  práce,  věnoval  dendrochronologickým  metodám.  Vzhledem  ke  konceptu
práce v tomto  lze  vidět jistý nedostatek,  nebot' nivní  dřeviny  se  vyznačují  vysokou rezistencí
v letokruhové   řadě   vzhledem   k mechanickému   poškození   (sensu   Schweingruber,    1996).
Autorovi  pak  výsledky  z dendrologických  šetření  nepřinášejí  kýžený  efekt.  S tím je  spojený
fakt,  Že  bych  předpokládal  vyhodnocení  většího  množství  dendrologického  materiálu  a  to  i
rozmístěného napříč nivou v několika transektech. Z hlediska stanovených cílů byla a je zásadní
analýza profilů  odkryvů  či  kopaných  sond.  Zde  stojí  za upozomění,  Že  v literatuře  věnované
vývoji   nivy,   bývá   popisováno,   že   rozsáhlejší   povodňové   události   jsou   lépe   zachyceny
v profilech dále od současného koryta či v okrajových částech nivy.  Zde vidím opět koncepční
nedostatek při volbě profilů, kdy pouze 2 z celkových 6 profilů byly odkryty v nivě, ovšem dále
bez  přesné  polohové  specifikace,  která  by  byla  prostřednictvím  zákresu  profilů  do  mapy.
Kromě toho se v diplomové práci objevují výsledky samotné terémí části výzkumu, které však
nejsou dále zpracovány a mají spíše charakter apendixu bez vazby na řešení úkolu.  Jde např.  o

popis rozměrů břehových nátrží a korytových akumulací.
Na druhou  stranu z hlediska metod samotného zpracování terénních dat nelze autorovi

nic  zásadního  vytknout.  Naopak  většina  diskusní  části  práce  reálnou  diskusí  není  a  spíše  se

jedná o  shrnutí výsledků,  zde  se také projevuje malý rozsah práce věnovaný  studiu  literatury,
které   je   na   uvedené   téma   dostatek.   Dále   u   práce   postrádám   přiložení   primárních   dat
v odpovídající podobě, letokruhové křivky jsou vzhledem k velikosti grafů nečitelné a pro další
studium nepoužitelné.

otázky:Kr°mě  Výše  VysIOvených  Poznámek  bych  měl  k práci  tyto  konkrétní  připomínky  a
1)   Popisky obrázků se uvádějí pod samotný obrázek.
2)   Špatně  volené  barevné  škály  u  grafů,  např.  obr.   14-17,  barevné  rozlišení je  velice

špatné   a   koneckonců   i   bez   souvislosti   s barevnou   škálou   na   dále   uvedených
mapkách.

3)   Některé z uvedených dílčích cílů představují metodický postup, než reálné cíle.
4)   V metodice  chybí  popis  konstrukce  průměmé  chronologie  či  odkaz  na  literaturu,

mohl by autor použitou metodu ozřejmit.
5)   U tabulky č.  11  by stálo za to,  aby u značek stromů byly indexovány identifikátory

stromů,   aby  bylo  možné   zjistit,   které  stromy  reagovaly   častěji   a  ve  vazbě  na
povodňové události.  Mohl by toto autor okomentovat, zpracovat a vyhodnotit? Jistě
by to umožnilo nový náhled na pořízený dendrochronologický záznam.

6)   V práci je představeno radionuklidové datování, ovšem chybí specifikace laboratoře,
prosím o doplnění.

7)   Na str. 58 chybně citováno. Odkaz na literaturu není v seznamu použitých zdrojů.
8)   Při určení stupně vytřídění je v metodice popsána inverzní škála k té, kteráje použita

srov. např.  str. 25 a 44.
9)   Chybí detailnější popis koryta a nebo, alespoň jeho základní šířková charakteristika,

coŽ souvisí s rozmístěním korytových akumulací, břehových nátrží a potažmo může
souviset i s analyzovaným dendrologickýn materiálem.
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Celkové hodnocení:

Práce  v některých  pasážích  má  charakter  spíše  polotovaru  než  hotové  studie,  některé
pasáže jsou nedotažené  a bez návaznosti.  Řada poznámek je koncepčního  charakteru,  naopak
samotné  provedem'  metodických  postupů je  v pořádku  a  rutinní.  Za  prací  lze  vidět  poměmě
rozsáhlý terénní  výzkum.  Přes  výše  uvedené  nedostatky práce  obsahuje  zajímavé  poznatky  a
originální  výsledky,  škoda  Že  autor  vlastní  nedůsledností  nedokázal  sesbíraný  materiál  plně
využít.

Předložená práce Petra Čermáka splňuje podmínky kladené na tento typ prací a proto
ji doporučuji k obhajobě s hodnocením v rozsahu velmi dobře -dobře

Posudek zpracoval: RNDr. Marek Křížek, Ph.-D-.


