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Oponentský posudok 

 

Dizertačná práca: Geodynamický vývoj údolí Losenice na severovýchodním 

okrajovém svahu Šumavy 

Autor: RNDr. Filip Hartvich 

 

Posudzovaná dizertačná práca pozostáva z 225 strán textu tvoreného z väčšej časti 9 

publikovanými prácami autora, ktoré sú pospájané cca 80 stranami nového textu. Súčasťou 

práce je aj 12 samostatných veľkoformátových príloh typu samostatných posterov 

obsahujúcich súhrn rôznych typov grafickej dokumentácie (mapy, grafy, tabuľky, profily, 

fotografie a iné obrázky). Popri referenciách v jednotlivých publikovaných prácach autor 

uvádza na záver viac ako 220 titulov literatúry, ktorá je reprezentatívna a adekvátna téme 

práce, so zastúpením regionálnych i metodicky orientovaných domácich i zahraničných titulov. 

Téma a prevedenie práce reprezentujú aktuálny trend moderného geomorfologického 

výskumu zameraním na detailné štúdium malého územia v podrobných mierkach s dôrazom na 

morfodynamické aspekty a využitie moderných technológií monitoringu procesov, 

morfometrickej analýzy, ale aj geomorfologické mapovanie. Práca má jednoznačne charakter 

základného geomorfologického výzkumu, prináša však i priamo prakticky aplikovateľné 

výstupy – napr. z hľadiska ochrany keltského hradiska Obří hrad. Autor v záujmovom území 

aplikoval vskutku úctyhodné množstvo moderných metodických postupov  a techník, pričom 

za prínos možno považovať nielen samotné takto získané regionálne poznanie, ale i skúsenosti 

získané implementáciou postupov a technológií vyvinutých v iných oblastiach pre 

geomorfologický výskum. Naviac sa autor pokúsil i o niekoľko vlastných metodických 

inovácií najmä v oblasti morfometrickej analýzy.  

Autor si definoval ako hlavný cieľ práce: „objasnit vývoj okrajového svahu pohoří 

Šumava, zejména v oblasti povodí Losenice“ a to pomocou systematického terénneho 

mapovania, vybudovania a prevádzky monitorovacej siete svahových pohybov, podrobného 

výskumu lokality Obří Hrad a formulácie hypotézy o vývoji záujmového územia. Môžem 

konštatovať, že ciele práce boli nepochybne naplnené spôsobom, ktorý výrazne presahuje 

bežný štandard dizertačných prác. Niektoré nižšie sformulované výhrady sa síce dotýkajú aj 



určitých aspektov plnenia (či formulácie) týchto cieľov, avšak v kontexte celkového objemu 

a kvality výsledkov prezentovanej práce nie sú podstatné. 

Všetky metódy použité v práci sú náležite popísané a dokumentované. S výnimkou 

niekoľkých čiastkových aspektov uvedených nižšie možno konštatovať, že autor zvládol 

a prezentoval mimoriadne široký diapazón koncepčne i inštrumentálne náročných metód 

výskumu, ktoré použil a ich výsledky interpretoval adekvátnym spôsobom. Práca je i v tomto 

smere moderná, zodpovedajúca súčasným svetovým trendom. 

Autorom dosiahnuté výsledky sú hodnotné z viacerých aspektov. Výrazne rozširujú 

komplexné geomorfologické poznanie skúmanej lokality, najmä z hľadiska kvantitatívneho 

a systémového hodnotenia súčasných exogénnych geomorfologických procesov. Za veľmi 

významný výsledok pokladám presvedčivé zdokladovanie aktívnej pliocénno-kvartérnej 

tektoniky (vrátane nespojitých – zlomových deformácií) pre vývoj územie, čo výrazne koriguje 

prevládajúce staršie názory. Autor tiež ukázal funkčnosť unikátneho komplexu často 

inovatívnych výskumných metód v detailnom geomorfologickom výskume, čo je ďalším 

dôležitým výsledkom práce. Zaujímavé sú i výsledky korigujúce isté archeologické hypotézy 

v lokalite Obří Hrad a tvoriace podklad pre efektívny manažment tejto vzácnej lokality.  

Hodnotená práca je výpovedným odrazom rozsahu a kvality autorovej vedeckej 

a odbornej činnosti. Z tohoto hľadiska je rozsah samotnej práce signifikantný, i keď sa 

nazdávam, že z hľadiska účelu postupovej práce mohol byť prezentovaný v koncentrovanejšej 

podobe. V texte (textoch) sú viaceré informácie obsiahnuté duplicitne a čitateľ sa k nim cez 

súbor odvolávok dopracováva nie vždy najefektívnejším spôsobom. Aj z rozsahu práce 

vyplýva väčší rozsah mojich pripomienok a poznámok, podstanejší charakter majú prvé dve. 

Pripomienky, poznámky, otázky: 

- Prvým sformulovaným čiastkovým cieľom práce na s. 9 je „provést ucelené, 

systematické a podrobné geomorfologické mapování“. Na s. 66 prezentuje autor 

„komplexnú geomorfologickú mapu“, vktorej väčšina územia nie je nijak 

klasifikovaná. V základnej geomorfologickej mape územia (Príloha 1) taktiež ostáva 

značná časť plôch neklasifikovných a aj klasifikované areály sa vyznačujú výraznou 

morfologickou nehomogenitou, čo poukazuje na (pre danú mierku) veľmi hrubé 

klasifikačné kritériá. Ani v jednej z máp pritom nie sú plochy systematicky 

klasifikované z hľadiska celého komplexu geomorfologicky relevantných kritérií 

(morfogenéza, morfometria, morfodynamika, morfochronológia). Teória a metodológia 

geomorfologického mapovania v detailných mierkach pritom pozná účinné spôsoby 

mapovania, ktorými je možné sa takýmto (z hľadiska komplexnosti mapy závažným) 



nedostatkom vyhnúť (napr. Savigear, 1965, Dalrymple et al. 1968,  Demek et al. 1972, 

Dikau, 1992, Minár, 1995,  Minár, Evans, 2008). Autorom prevedené mapovanie bolo 

podľa prezentovaných výstupov iste podrobné, nie však ucelené a systematické. Táto 

moja najväčšia výhrada nemá diskvalifikačný charakter len preto, že ťažisko 

autorových výstupov je evidentne inde. Nazdávam sa však, že prvý špecifický cieľ je 

nevhodne formulovaný a mapa na s. 66 úplne nevhodne nazvaná. 

- Autor sa pokúsil o originálne rozšírenie koncepcie povrchov eróznych báz, dopúšťa sa 

však pritom významných (najmä terminologických) pochybení. Pri ambícii rozvíjať 

metodiku je zarážajúce, že nesiahol po žiadnej pôvodnejšej metodickej literatúre (napr. 

Spiridonov, 1975), ktorá by mu ozrejmila jej teoretický základ. Povrchy eróznych báz 

sú spolu so zvyškovými povrchmi jedným z dvoch typov obálkových povrchov, ktoré 

majú svoj jasný interpretačný význam. Číslovanie (určovanie rádu) chrbátnic je 

vzhľadom k tomu, že nereprezentujú dynamickým spojitým systémom modelované 

čiary (ako sú údolnice), samo o sebe kontroverzným krokom, ktorý neprináša efektívne 

výsledky (Spiridonov, 1975). Avšak integrácia údolníc a chrbátnic do jednotnej 

databázy, na základe ktorej sa definujú povrchy je krok úplne popierajúci teoretické 

východiská konštrukcie izobazít i zvyškových povrchov. Tento krok vedie k istej 

generalizácii reliéfu, ktorá je však ťažko interpretovateľná. Autor svojou metódou 

„navyšovania výšky údolnicových bodov“ našiel síce zaujímavé originálne východisko 

z tejto situácie, ktoré robí získané výstupy interpretovateľnými, v žiadnom prípade však 

nemožno takéto povrchy označiť ako povrchy eróznych báz. Autorovu metódu by bolo 

potrebné teoreticky ukotviť (k čomu, zdá sa, existujú predpoklady)  a pre získané 

výstupy nájsť adekvátne označenie (azda „rekonštrukčné povrchy“). 

- Radenie príloh nezodpovedá prvej zmienke o nich v texte (v ňom je prvá zmienená 

príloha č.12!). 

- Podľa posledného odstavca na s. 14 rieky  v poslednom pleniglaciáli divočili, 

transportovali veľké množstvo materiálu a zároveň hĺbkovo a bočne erodovali. Môže to 

autor bližšie vysvetliť? 

- Neadekvátna je kapitola „2.1.2.1 Geologické a tektonické podmínky“ tvorená tromi 

úvodnými riadkami a odvolávkou na zaradenú publikáciu Hartvich 2005, v ktorej sú 

však geologickým a tektonickým podmienkam venované len dva niekoľkoriadkové 

kratučké odstavce! 

- K obr. 2 v prílohe 2 chýba legenda. 



- Obr. 7 a 10 nabádajú k očisteniu nameraných hodnôt pohybu blokov od vplyvu zmeny 

teplôt prostredníctvom regresnej analýzy (v práci Zvelebil, Hartvich 2006 je uvedený 

súbor korelogramov, nie však stanovenie korelácie). V obr. 7 by aj preto bol 

výpovednejší dlhodobý trend ako 3-bodový priemer. 

- „Structurally controlled landforms“ (s.52) autor chápe ako kategóriu spájajúcu ako 

aktívne, tak pasívne morfoštruktúry. Ja sa nazdávam, že vhodnejšie je ich rozlíšenie na 

najvyššej hierarchickej úrovni (endogénne a exogénne formy). Prečo autor vo svojom 

území nedefinoval kategóriu svahov na zlomových líniách (ako pasívnych 

morfoštruktúr)? 

- Na s. 80 hodnotí autor podobnosť súborov údolnicovej siete pomocou „indexu 

podobnosti Omelky a Štepančíkovej“ a namiesto uvedenia výpočtu indexu sa odvoláva 

na nepublikovanú postupovú prácu (Štepančíková 2007). Možnosť nezávislého 

posúdenia prezentovaného výsledku sa takto samozrejme blíži k nule. 

- V inak veľmi peknej analýze pozdĺžnych profilov tokov (s. 83 – 101) mi chýba väčší 

dôraz na analýzu priestorových vzťahov zistených zálomov. Z obr. 6 (s.92) je napríklad 

evidentné pokračovanie vyznačenej línie Pošumavského zlomu naprieč celým 

záujmovým územím, či JZ paralela k nemu. Autor sa však k tomu vôbec nevyjadruje. 

- V kapitole 4.3.2 Recentní geomorfologické procesy sa autor vôbec nezmieňuje 

o súčasných tektonických pohyboch. Prečo? 

- Na s. 206 – 207 autor píše, že súčasné geomorfologické procesy prebiehajú vďaka 

akumulácii potenciálnej energie behom neogénu a pleistocénu. V holocéne už k takejto 

akumulácii nedochádza? 

 

Záverečné hodnotenie:  

V kontexte množstva preukázanej kvalitnej vedeckej a odbornej práce nemajú vyššie 

sformulované pripomienky zásadný charakter. Autor sa prácou prezentoval ako 

mnohostranne orientovaný odborník zvládajúci veľmi široký diapazón metodických 

nástrojov. Ukázal, že i na „malej ploche“ sa dá robiť „veľký“ geomorfologický výskum.  

Prácu preto jednoznačne odporúčam prijať k obhajobe a po jej úspešnom priebehu udeliť 

RNDr. Filipovi Hartvichovi titul PhD. 

 

      V Bratislave 21.2.2009                                                            prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 


