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Vedoucí práce:   Prof. RNDr. Jan Kalvoda, Drsc. Praha 2008, 68 stran, 69 obrázm v textu, 4

volné přílohy.

Posuzovaná   diplomová   práce   shmuje   výsledky   terénních   geomorfologických   výzkumů

severovýchodní   části   Hřebenů   a   poznatků   ze   studia   literatury   z širšího   území   Brdské

vrchoviny a okolí.

Ke  struktuře práce nemám podstatné připomínky.  Rovněž stylistické zpracování má dobrou

úroveň, s malým množstvím pravopisných nesrovnalostí a překlepů.

Předložená  práce  zachovává  tradiční  formální  uspořádání  textu  podobně  jako  tematicky

obdobné  studie.  V úvodu autorka vytyčuje téma a cíle práce a uvádí metody řešení.  Kapitola

Přírodní     prostředí     Hřebenů     vBrdech     stručně     seznamuje     sgeologickou     stavbou,

geomorfologickými poměry,  hydrologií  a klimatologií,  půdami  a biotou  a vlivem člověka na

krajinu.  Tyto  charakteristiky však nejsou  omezeny pouze na Hřebeny,  ale týkají  se převážně

oblasti Brd, a to zpravidla podle monografie V. Cílka et al. z r. 2005. Proto také L. Soukupová

přebírá z této publikace mj.  i názor na hranici Hřebenů proti Brdům, která je lokalizována do

údolí Litavky. Toto údolí má však převážně průlomový charakter, takže z geomorfologického

hlediska  nemůže tvořit  hranici  obou  geomorfologických jednotek:  Např.  Plešivec  (654  m)  a

Písek   (694   m)   na   východě   od   Litavky   představují   nespomé   pokračování   reliéfii   Brd.

Geomorfologická hranice  obou  podcelků probíhá příčnou  sníženinou jihozápadně  a jižně  od

vrchu  Studený.  Název  práce  není  zcela výstižný.  Nejde  totiž  o  celé  Hřebeny,  ale  pouze  o

jejich  malou  část,   která  je  však  vývojově  z celého  podcelku  nejvýznamnější;  jedná  se  o

Všenorskou brázdu a její blízké okolí.  Hřebeny nejsou v Brdech, jak se uvádí v názvu práce,

ale v Brdské vrchovině.

Nejvýznamnější  částí práce je geomorfologická analýza reliéfii  studovaného území.  Výstižně

je  zpracována  morfostrukturní  analýza,   zejména  rozbor  puklinové  tektoniky,   a  to  podle

měření   na   čtyřech   lokalitách.   Cemé  je   mj.   zhodnocení   vlivu   puklinatosti   na   procesy

zvětrávání  a vznik  suťových  akumulací.  Převážně v obecné  poloze je však zaměřena  stať  o

analýze  zlomové  tektoniky,  jen  s ojedinělými  poznámkami  o  významu  pro  reliéf (Čertovy

skály  při  závistském  přesmyku).  Analýza údolní  soustavy  vycházející  z metody podélných  a

příčných profilů,  prokázala mj.  existenci  stupňů jednak ve  sklonu (v textu nesprávně  spádu)

údolních  den,  jednak  údolních  svahů.  Poznámky  o  možných  příčinách  tohoto jevu  se  však



objewjí  až  ve  4.   kapitole.   Vtéto  části  práce  autorka  mohla  využít  lokalit  neogemích

sedimentů,   popř.   terasového   systému   Berounky,   a  to   při   konstrukci   podélného   profilu

Všenorského potoka.

Dobře   napsaná   stať   věnovaná   charakteristice   povrchových   tvarů   studovaného   území,

odpovídá   uspořádání   tvarů   v legendě   geomorfologické   mapy   vycházející   z genetického

principu.   Připojuji   zde   jen   několik   okrajových   poznámek:   Nejedná   se   u   Čertových

(Čemolických)  skal  místy  o  skalní  zeď?  Jakého  původu je  pfimočarý  severozápadní  svah

Hřebenů? Mají  sut'ové pláště skutečně „podobu mímě ukloněných subhorizontálních plošin"?

(s.  53).  Některé  používané  pojmy  neodpovídají  geomorfologické  teminologii  (dejekční  -

výplavový   kužel,   shluk   balvanů,   skládané   skály).   Vtextu   o   pleistocénních   terasových

akumulacích  se na s.  56  nachází zmínka o terase VIlb v rel.  výšce jen  1-2 m nad hladinou

Berounky; jde zřejmě o údolní nivu.

Synteticky zaměřená 4.  kapitola Geomorfologický vývoj  Hřebenů v Brdech obsahuje jednak

opět   charakteristiku   geologického   vývoje   téměř   celé   Brdské   vrchoviny,   jednak   dobře

zpracovaný nástin vývoje povrchových tvarů Hřebenů.  Teprve zde  se objevuje pozoruhodná

zmínka o možném genetickém vztahu údolí Všenorského potoka k neogennímu vývoji údolí

Berounky.

V seznamu  literatury,  který  však  není  uveden  v Obsahu  na  počátku  práce,   se  kromě  33

správně citovaných prací mohly objevit některé další, např.  Geologická mapa ČSR 1  :  50 000

12-41  Beroun  a  práce  V.  J.  Nováka:  Geomorfologický význam „Klíneckých"   usazenin z r.

1924.

Početný obrazový materiál jednak vhodně doplňuje text (69 grafů, profilů, fotografií), jednak

je  zařazen  ve  volných  přílohách v záložce.  V geomorfologické  mapě  1  měfitka  1   :   10  000

mohly   být   vyznačeny   hrany   svahů,   suťové   pláště   a   rozlišeny   obě   úrovně   neogenních

sedimentů. U těchto příloh měly být na rubu složených listů připojeny názvy map.

Celkové  hodnocení  posuzované  práce:  Předložená  diplomová  práce  L.  Soukupové je  po

forinální i obsahové stránce dobře napsaná. I přes poměmě malý rozsah studovaného území se

autorka úspěšně vypořádala   s geomorfologicky i geologicky značně komplikovaným reliéfem

vývojově  zajímavé  oblasti  Hřebenů.  L.   Soukupová  při  zpracování  využila  nejen  výsledlů

významných  literárních  pramenů,  ale  zejména  na  základě    provedené  analýzy  povrchových

tvarů uskutečnila výstižné syntetické shmutí vývoj e reliéfii zkoumaného území.

Doporučuji proto, aby posuzovaná práce by]a před]ožena

Praha,13. září 2008 RNDr. Břetislav Balatka, CSc.


