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Posudek oponenta na diplomovou práci

Radomíra Cába
Hodnocení rizika svahových deformací na So]áňském hřbetu

Diplomová práce má rozsah 120 stran a je přehledně členěna do s kapitol.
Ke struktuře a koncepci diplomové práce mám následující připomínky. Kapitola
č. 3 "Výzkum svahových defomací ve stud. území..." má pouze dvě strany a je
hierarchicky na stejné úrovni jako jiné, mnohem obsažnější kapitoly. Vzhledem
k  tomu,  že  zde je  v  přehledu  pojednáno  o  dosavadních  výzkumech  v  dané
oblasti, stejně tak jako v následující kapitole č. 4. "Charákteristika studovaného
území", mohly být obě kapitoly spojeny - mají obdobný charakter (tedy přehled
dosavadních výzkumů) a liší se pouze úhlem pohledu (tedy svahové defomace
a  dílčí  FG  charakteristiky).  Zařazení  kapitoly  5.   Metodika  až  za  přehled
dosavadních výzkumů mi rovněž nepřipadá vhodné. Toto mohlo být hned jako
kap. č. 2 ®říp, č. 3).  Zejména z toho důvodu, že v kap. 2 jsou popisovány také
metody výzkumů.

Věcné připomínky: na str. 8 - první věta v Úvodu zarazí nepřesností. Píše
se zde,  že pro území  .................. představují  svahové pohyby závažné přírodní
riziko. Rizikem mohou být pro obyvatelstvo, pro inffastrukturu apod., ale ne pro
"území  s  určitým  geol.  podkladem".  Jedná  se  sice  o  přejatou  citaci,  nicméně

otázkou je, zda text nebyl zkomolen a hlavně, volba citací je na autorovi DP.
Nicméně v dalším textu práce jsou temíny ohrožení, riziko a další definovány a
chápány již správně. Další nepřesnost (str. 8) se týká srovnávání energie reliéfii -
na jedné  straně  "horský  reliéf "a  na  druhé  straně  "hluboce  zaříznutá  údolí".
Srovnání   mělo   být   např.   mezi   hluboce   zaříznutými   údolími   a   vysoko
položenými plošinami. Horslý typ reliéfti již v sobě také zahmuje údolí. Na str.
10  považuji  za  nedostatečně  výstižnou  definici  tečení  (ne  přímo  chybnou)  -
chyběla mi zde zmínka o opakovaném províření přemísťovaného materiálu, tedy
to co „tečení" odlišuje (mimo jiné) od  !sesouvání!.  V tab.  1.  -proč není eroze
toků uváděna u Geomorfologických poměrů a je u Hydrogeologických ?  Dále v
téže tab.,  co rozumíte temínem pramenné oblasti? Jedná se o oblasti vývěrů
prainenů či o pramenné oblasti vodních toků? Pokud by šlo o druhý případ, pak
zde jsou většinou jen mímě ukloněné svahy. V tab. 2 u antropogenních faktorů
mělo být místo "změny sklonu svahu" spíše "zpříkření svahu". V téže tabulce -
podkopání paty svahu vede zřejmě ke zvýšení stmosti a ne ke snížení stmosti,
jak se uvádí.  Na str.  33  píše  autor o  "nevyrovnaných profilech toků",  na coŽ
ukazují  také  příčné  profily,  a  co  podélné  profily?    Na  str.  37  vkategorii
aktivních svahových defomací se píše o vazbě na extrémní srážkové události
z července  1997 a v kategorii stabilizovaných se uvádí, Že ,,........... pohyby se
za  současných  klimatických  podmínek  nemohou  oživit".  Otázka  zní,  zda  se
změnily od roku 1997 v daném území klimatické poměry? Pokud ano, pak jak?



Dále pak R. Cáb koreluje sesuvné ohrožení se srážkami / plochu území.
Toto  je  v  pořádku,  nicméně  je  potřeba  též  zohlednit  navýšení  průtoků  a
potenciální   zvýšení   boční   eroze   na  nížeji   položených  úsecích  toků.   CoŽ
samozřejmě není jednoduché kvantifikovat. Na počátku kapitoly 6.4 analyzuje
autor  rizika  vzniku  svahových  defomací  ve  vztahu  k  budovám  -  uvádí
konkrétně např. akumulace svahové defomace nad budovou. Otázka zní: bylo
zohledněno i riziko zatrhávání odlučné hrany pod budovou ?

V  předešlém  textu  zazněla  kritika  na  některé  pasáže  textu  diplomové
práce,  nicméně  objektivně je  potřeba  zdůraznit,  že  práce  Radomíra  Cába je
velmi kvalitní. Kritizoval jsem v podstatě detaily práce a je potřeba zdůraznit, že
jak koncepčně, tak obsahově je práce zdařilá. Autor aktivně rozpracoval učitou
metodiku, aplikoval j i na konkrétní území, porovnal různé metody a byl schopen
vyvodit závěry. Jinými slovy analyzoval tři modely náchylnosti území ke vzniku
svahových  deformací  -  vyzdvihl  přednosti  a  nedostatky  a  předložil  vlastní
hodnocení. Z tohoto pohledu byly splněny zadané cíle práce.  Za velmi cemé
považuji  např.  srovnání  na  str.  94.  Vzhledem  k  tomu,  že  se  práce  opírá  i  o
výžkum  v  terénu,  lze ji  považovat  za  dostatečně  obsažnou  a  inovativní  pro
splnění požadavků kladených na diplomovou práci. Nicméně nemohu si odpustit
poznámku, že práce fomálně přiřazená ke geomorfologii by neměla opomenout"vývoj reliéfiJ". (V zadání to ovšem nebylo a práce je již takto dosti obsažná).

Na  práci  rovněž  kladně  hodnotím,  že  se  nevyhýbá  socio-ekonomické
složce  prostředí,  tedy  že  zahmuje  dostatečně  podrobně  zranitelnost  socio-
ekonomické  sféry.  Práce  dále  nepřijímá  bezvýhradně  kvantifikace,  ale  autor
zohledňuje místní poměry - prokazuje tedy znalost problematiky v terénu, bez
ohledu na měřítko zpracovávaných mapových podkladů.

Obecná poznámka - je potřeba citovat původní prameny, nikoliv autory,
kteří informaci přejali ®okud daná fakta nejsou aktivně rozpracována).

Z  hlediska  formálního   se  diplomová  práce  neobešla  bez  překlepů  -
vyznačil jsem je přímo  do výtisku práce  a požaduji provést opravy do všech
výtisků práce před odevzdáním do knihovny (např. "Charakterika studovaného
území" v Obsahu na str. 5).

Poznámky ke  grafickým přílohám:  Obr.  3  -  v mapce neuvádíte  směr k
severu, nicméně jsou zde aspoň souřadnice; ovšem řádná citace zde být měla -
"zdroj ČGS" je málo.

Celkově  hodnotím  diplomovou  práci  Radomíra  Cába,  i  přes  drobnější
nedostatky, za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhiobě.                .             r~T=

V Praze, 9.9.2008 iJoc. RNDr. V. Vilímek,íJc


