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Úvodní informace 

Pro vypracování oponentního posudku byla předložena obsahově bohatá a rozsáhlá disertační 

práce „Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním okrajovém svahu Šumavy“ 

o rozsahu 225 číslovaných stran. Autor využil možnosti předložit doktorskou disertační práci 

jako soubor recenzovaných vědeckých publikací (celkem 9), které spojil do logicky uceleného 

a tematicky sjednoceného celku. Práce je hierarchicky členěna do sedmi základních kapitol 

(včetně úvodu a závěru), doplněna velmi obsáhlým seznamem literatury (223 titulů 

s množstvím zahraničních prací) a vloženými přílohami (12 příloh). Při uvádění seznamu 

literatury se autor nevyhnul opakování titulů, které jsou již uvedeny v rámci jednotlivých 

vložených publikací. K práci je přiložen CD-ROM s její elektronickou podobou. Členění 

práce do základních kapitol obsahuje téma a cíle zpracování, charakteristiku zájmového 

území, metody výzkumu, geomorfologické analýzy, shrnutí poznatků po jednotlivých 

zájmových problematikách a strukturované závěry.  
 

Aktuálnost zvoleného tématu  

Předložená disertační práce je tematickým zaměřením velmi aktuální, soustřeďuje se na 

poznání geodynamického vývoje reliéfu v geomorfologicky málo prozkoumaném území 

povodí Losenice i širšího území na Šumavě při využití řady výzkumných metod terénních 

včetně instrumentálních postupů, kamerálních (digitální morfometrie) a laboratorních. Práce 

má význam jak badatelský - z hlediska základního výzkumu, tak metodický i s dopadem do 

geovědních aplikací (poznání a lokalizace přírodních nebezpečí a následných rizik 

v zájmovém území).  
 

Cíle práce a jejich splnění  

Autor si v disertační práci stanovil následující čtyři základní cíle, které obsahují dílčí 

postupné poznávací kroky:  

I. provést ucelené, systematické a podrobné geomorfologické mapování v zájmovém 

území, analyzovat jednotlivé tvary a procesy, které je utvářely, s důrazem na současné 

a recentní. Na základě jejich intenzity, charakteru a prostorových vztahů odvodit 

podklady pro formulaci hypotéz o vývoji zájmového území. 

II. navrhnout, vybudovat a provozovat monitorovací síť ke sledování současných 

pomalých svahových pohybů a vyhodnocení naměřených dat, zejména za účelem 

stanovení současné dynamiky těchto procesů v reliéfu vybraných lokalit. 

III. provést podrobný průzkum svahů výběžku vrchu Valy, kde se nachází pozůstatky 

keltského hradiště Obří Hrad, analyzovat v současnosti probíhající procesy a stanovit 

riziko případného ohrožení památky.  

IV. formulovat hypotézu o vývoji zájmového území, zejména stanovit zákonitosti vývoje 

údolní sítě a chování svahů, se zvláštním zřetelem na aktivní svah Valů. 

F. Hartvich se v předložené práci postupně věnuje všem hlavním i dílčím cílům, řešení 

hlavních cílů je zpracováno přehledně. Cíli I věnuje část kapitoly 2.1.2., 4.1.,6.1. a 7. Cíli II 
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část kapitoly 3.1., 4.2., 5., 6.1. a 7. Cíl III je rozpracován v kapitole 2.1.2., 3., 5., 6. a 7. 

Formulování hypotézy vývoje zájmového území (cíl IV) obsahuje kapitola 6. a 7. Zejména 

detailně je zpracována kapitola 3. Metody výzkumu, která přináší nové poznatky k využití 

výzkumných metod geomorfologických i z jiných geovědních oborů a jejich aplikace jejich 

výsledků v geomorfologii.  

Konstatuji, že autor se věnoval splnění stanovených cílů v dostatečné míře podrobnosti 

s využitím širokého spektra terénních a laboratorních metod (geomorfologických, 

geofyzikálních, sedimentologických i metod digitálně kartografických), které završil 

syntetickým přístupem. Využití širokého spektra metod s nasazením možností GIS a následná 

interpretace přináší řadu původních poznatků o reliéfu a procesech zájmového území.  
 

Metody zpracování  

Autor využil ke splnění cílů práce široké spektrum analytických metod (terénní, laboratorní, 

GIS metody zpracování), jejichž výsledky synteticky zhodnotil s ohledem na řešení 

jednotlivých dílčích cílů. Oceňuji rozsáhlé použití terénních metod, zahrnujících nejen 

tradiční metody geomorfologického mapování, ale zejména metody monitoringu dynamiky 

svahových a fluviálních procesů (včetně využití přístrojového vybavení), metody 

sedimentologické analýzy s následným vyhodnocením. Přínosem je rovněž využití prostorové 

statistiky a morfometrických metod při analýze DMR modelu a dalších digitálních podladů v 

zájmové oblasti (nasazení software ArcGIS 8.1-9.3, ArcView 3.1, mapInfo 7.5, Surfer 8, 

GlobalMapper 8). Kartografické vyjádření dosažených výsledků prezentují velmi názorně 

vložené přílohy 1-12.  
 

Zhodnocení dosažených výsledků, přínos nových poznatků, připomínky  

Hlavní dosažené výsledky jsou logicky uspořádány v rámci jednotlivých hierarchických 

úrovní podle územního rozsahu (severozápadní Šumava, povodí Losenice, oblast Obřího 

Hradu), významným výsledkem je i přínos metodický. K těmto výsledkovým úrovním autor 

postupně klade v jednotlivých kapitolách dílčí výsledky. V kapitole 2 jsou vyjádřeny základní 

charakteristiky zájmové oblasti, v části 2.1.1.2 Klimatické poměry a jejich vývoj mohly být 

více popsány změny klimatu s dopady do zájmového území, spíše je charakterizován širší 

územní prostor. Autor mohl uvést i citace aktuálních prací, kde jsou charakteristiky změn 

klimatu a jejich dopady v krajině na konci pleistocénu a v holocénu (např. Czudek, 2005: 

Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno, 238 s., 

Ložek, 2007: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Dokořán, Praha, 198 s. 

Z holocénu autor charakterizuje jen vybrané dílčí úseky. Rovněž současná charakteristika 

klimatu je dosti stručná, mohly být využity údaje z Atlasu klimatu Česka (ČHMU, Praha, UP, 

Olomouc, 2007).  

Při zařazování zájmového území do geomorfologických celků a jejich podrobné 

charakteristice už mohl autor citovat novější regionalizační práci: Balatka, B., Kalvoda, J. 

(2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografie, Praha.  

Základní badatelské výsledky obsahuje kapitola 4, kde jsou rovněž přičleněny 3 publikované 

články, zaměřené na morfostrukturní analýzu, analýzu recentních procesů a jejich dynamiky v 

zájmové oblasti. Významné je poznání, že šumavský okrajový svah je tvořen v některých 

částech disruptivními poruchami, které vznikly dřívějším vývojem a byly reaktivovány během 

radiálních pohybů v neogénu a kvartéru. Rovněž původní výsledky dosáhl F. Hartvich při 

hodnocení povodí Losenice, zejména při poznání dynamiky fluviálních a svahových procesů a 

jejich vzájemných vztahů i charakterizování závislosti nejvyšší intenzity geomorfologických 

procesů na strukturně-tektonických vlastnostech podloží a monografii. Velmi podrobně autor 

prozkoumal, kvantifikoval na základě měření a kartograficky vyjádřil geomorfologii a 

geodynamiku procesů na unikátní lokalitě Obří Hrad s keltským hradištěm. Za velmi cenné 
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považuji konkrétní poznatky o dynamice gravitačních svahových pohybů a jejich interpretaci 

s ohledem na archeologické závěry o funkcích jednotlivých částí hradiště. Výsledky mají 

výrazný mezivědní význam. Použití řady výzkumných terénních i laboratorních metod 

umožnilo přispět k rozšíření metodologického poznání ve vědní disciplíně a jejich dalších 

množných využitích v jiných územích.  

Konstatuji, že předložená práce přináší řadu původních badatelských poznatků 

o geomorfologii a charakteru geodynamických procesů v zájmovém území s významným 

metodologickým dopadem v rámci vědní disciplíny.  
 

Připomínky, otázky a náměty 

V předcházejícím textu jsem uvedl již některé drobné připomínky a doplňky, dále uvádím 

některé další poznámky jak k textu práce, tak ke grafickým vloženým přílohám.  

na s.13,14, 17 ujednotit psaní velkých písmen …Šumavské pláně, …pleistocén, Český les… 

na s. 19 mělo být i v odkazu pro lepší přehled uvedeno Hartvich (2005a), jak je citováno na s. 

10 i v seznamu literatury.  

na s. 29, 30 doplnit úplné citace Demek ed. 1972 …. Rubín, Balatka a kol.  1986 …. 

na s. 38 …Rh… správně nadmořská výška pravého rozvodí  

s. 113 autor uvádí charakteristiku svahových pohybů podle inženýrsko-geologických definic, 

mohl rovněž uvést i charakteristiku s ohledem na geomorfologické definování  

s. 160 uveden příspěvek Hartvich, Mentlík (v recenzním řízení), ale není uveden v seznamu 

literatury 

s. 201 ..autor uvádí úrovně zarovnaných povrchů v různých výškových úrovních, čím je to 

podmíněno a jaká je geneze povrchů?  

s. 207 …. Příloha 11 …..správně Příloha 10  

s. 215 správná citace …Demek J. et al. (1965): Geomorfologie českých zemí. Další drobnosti 

byly opraveny přímo do textu.  

Vložená Příloha č. 1: z metodicko-kartografického hlediska není  vhodné uvést u obr. 1 směr 

k S anglicky a u obr. 2 česky. U měřítka na obr. 1 není vymezení pro úsek 500 m.  

Vložená Příloha č. 2 u obrázků – (č 8, 9) chybí měřítko. U obrázku č 8 chybí v legendě 

značka pro zelenou šrafuru. Označení k S je uváděno na obrázcích nejednotně: jak anglicky N 

(č.1,3, 5), tak česky S (ostatní obrázky).  

Vložená Příloha 11 (chybně uvedeno č. 12)  
 

Závěrečné hodnocení  

Výše uváděné připomínky jsou formálního rázu a jsou určeny k doplnění ev. ke zvážení 

autorovi při dalším zpracovávání publikačních výstupů.  

Předložená disertační práce je cenným přínosem k poznání geomorfologie a charakteru 

geodynamických procesů v zájmovém území Šumavy s významným metodologickým 

dopadem v rámci vědní disciplíny. Má význam badatelský s dosahem i do dalších nejen 

geovědních disciplín. Oceňuji komplexní přístup k poznání problematiky s nasazením řady 

metodických přístupů, kultivovanost a grafickou názornost celé práce.  

Konstatuji, že předložená práce splnila stanovené cíle, splňuje požadavky kladené na 

disertační práce a dokládá schopnost autora samostatné vědecké práce. Po kladné obhajobě 

doporučuji RNDr. F. Hartvichovi udělit titul PhD.  
 

 

                     ……………………….. 

                                                                                          RNDr. Karel Kirchner, CSc. 

 

V Brně, 26.2.2009  


