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Diplomová práce Petra Čermáka: Recentní vývoj koryta a údolní nivy Jeleního potoka

(povodí Opavy)

Hodnocená diplomová práce obsahuje 69 stran hlavní textové části a 16 fotografických

příloh. Jejím cílem bylo zhodnotit to, jak se povodňová činnost projevuje a projevovala na

korytě a údolní nivě Jeleního potoka, coŽ je malý podhorský tok v povodí Opavy. Autor na

této diplomové práci pracoval přes dva roky s různou intenzitou. Některé jeho dílčí výsledky

byly součástí dvou publikovaných prací (resp. přijatých do tisku) jichž je spoluautorem. Autor

samostatně a dobře pracoval v terénu, pořídil velké množství dat, bohužel některé z nich se

mu do diplomové práce nepodařilo zapracovat (zejména vrtané profily napříč nivou). Petr

Čemák se dokázal vyrovnat s velmi složitým zpracováním letokruhových sekvencí olše,

která vyžaduje jinou úpravu vzorku než je standardní. Dokázal dále popsat profily nivními

sedimenty a připravit a následně zanalyzovat letecké snímky. Diplomová práce celkově

obsahuje velké množství dat, avšak bohužel dost často se jednotlivé části práce nachází

poněkud izolovaně a neprovázaně. Interpretační rovina byla v případě této diplomové práce

slabší než autorova schopnost v terénu výsledky získat. Na celé práci je bohužel vidět, že byla

dokončována ve velkém spěchu, což se odrazilo ve větším množství překlepů.

Celkově ale práce splnila vytčené cíle, obsahuje řadu cenných zjištění, a to zejména

datování povodňových událostí, které modelovaly koryto do současného stavu a odhalení a

datování zhoršené vitality olší v homí části povodí (datováním zahloubení koryta). Řada

dalších cemých výsledků, zejména hodnocení upravenosti břehů a hodnocení změn

krajinného pokryvu, nebyla dostatečně provázaná s hlavní částí práce, t.j . analýzou změn

koryta a nivy v důsledků pov.odňových událostí.

To, Že práce byla dokončována ve velkém spěchu se odrazilo zejména na kapitolách Úvod

a Diskuse, které autor zpracovával naposledy. Ty trpí malým rozsahem literatury zapracované

do textu. Z formálních chyb bych vytkl přehození stupnice zaoblení klastů ve Výsledcích a

v Metodice.

Celkově však práce splňuje požadavky na diplomové práce na Katedře fyzické geografie a

geoekologie. S ohledem na obtížnost tématu a velké množství kvalitních výsledků práci

doporučuj i klasifikovat stupněm velmi dobře.
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