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POSUDEK VEDOUCÍH0 PRÁCE

Posudek na diplomovou práci Radomíra Cába: ,Hodnocení rizika svahových defomací na Soláňském
hřbetu".
Struktura Dráce :

Předložená  práce  má  120  stran,  35  tabulek,  47  obrázků  (map,  grafů,  profilů,  schémat  a
fotografií)  a  11  vložených  příloh.  Členění  práce je  logické  a přehledné  do  9  základních  kapitol  a
odpovídá  uspořádání  odbomého  textu.  Je  zřetelně  oddělena  rešeršní  část  od  vlastních  výsledků  a
diskuse.  Čistě rešeršní část práce představují kapitoly „Vymezení základních pQjmů a rešerše metod
náchylnosti  a rizika vzniku  svahových  defomací"  (str.  10-21),  „Výzkum  sváhových defomací  ve
studovaném  území  a jeho  okolí"  (str.  22-23)  a  „Charakteristika  studovaného  území"  (str.  24-35).
Kapitola „Metodika" (str.  36-58) je koncipována jako specifický diskusně rešeršní oddíl, kde se autor
kromě popisu použitých metod vyjadřuje i k jejich principiálnímu hodnocení a vhodnosti použití pro
stanovené cíle. Výsledky spolu s diskusí a závěry zaujímají druhou polovinu práce (str.59-107).
Foma Dráce:

Technické  provedení  textové  části  i  grafických  příloh  předložené  práce je  na  velmi  dobré
úrovni. Při přebírání dat a informací autor řádně cituje a postupuje v souladu s citační etikou až na pár
nedůsledností zejména u grafických příloh.  Jistým nedostatkem je uvádění přejatých citací, které by
měly být správně nahrazeny citací primárních zdrojů. Pro morfometrické studie a vizualizaci výsledků
bylo užito Arcview 3.1  se základními prostorovými extenzemi a extenzí SINMAP a MS Excel. Celý
text je napsán kultivovanou češtinou s přesně fomulovanými myšlenkami.
Obsah oráce:

Předložená  práce  představuje  výsledek  syntézy  znalosti  rozmístění  svahových  defomací,
fúngování   svahových  procesů   a  aplikace  těchto   znalostí  pomocí  geoinformačních  nástrojů  do
hodnocení rizik spojených se svahovými procesy. Jde tedy o práci aplikační.

Celkem byly vytvořeny tři  modely náchylnosti území  ke vzniku svahových defomací, které
byly spolu srovnány z hlediska zastoupení jednotlivých tříd náchylnosti. Dále byla provedena analýza
rizika vzniku svahových defomací pro potenciálně ohrožené objekty a byla odhadnuta zranitelnost
těchto objektů. Samotný odhad je, a připouští to i autor, asi nejdiskutabilnější částí práce. Přínosem je
rozhodně  srovnání  analýz  z hlediska jejich  využitelnosti  při  analýze  rizik  ve  studovaném  území  a
kriticky  laděná  diskuse  k výsledkům  analýzy  rizik.  Výsledky  i  diskuse jsou  kompletně  a  precizně
zpracovány.
Postup a hodnocení práce diplomanta na stanoveném úkolu:

Diplomová práce Radomíra Cába byla řešena od léta 2006 do jara 2008, avšak práci na tomto
tématu zahájil jmenovaný již  v rámci ročníkové práce  obhájené na jaře  2006.  Na vybraném tématu
pracoval   Radomír   Cáb   samostatně   a   během   řešení   svého   tématu   diplomové   práce   aktivně
spolupracoval  i  s ÚSMH  AV  ČR,  konkrétně  dr.  Klimešem,  který  byl jeho  konzultantem.  0  téma
projevoval zájem, coŽ mj. projevil účastí na konferenci:  Svahové deformace a pseudokras konané 29.
-31. 5. 2007 ve Vsetíně. Nejen na základě výše uvedeného se dá konstatovat, Že k řešení stanoveného

úkolu přistupoval Radomír Cáb aktivně a svědomitě.
Na  předložené   práci   lze   vyzvednout,   Že   autor   nesklouzl   pouze   ke   konstatování   fáktů

jednotlivých modelů, ale aktivně hodnotí a porovnává dosažené výsledky a snaží se najít slabé a silné
stránky použitých metod.

V předložené  práci  Radomír  Cáb  prokázal,  že  umí  správně  aplikovat  moderní  metody  při
řešení odbomého problému a dokáže je i kriticky hodnotit.  Vzhledem ke splnění stanovených cílů a
obsahově  kvalitní  diplomové  práci,  doporučuji  dip]omovou  práci  Radomíra  Cába  k obhajobě
s klasifikací výbomě.

Posudek zpracoval: RNDr. Marek


