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Předložená magisterská práce je poměrně stručná, textová část obsahuje 72 stran. Práce 
je doplněna mapami, grafickými ilustracemi a řadou tabulek.  

Obsah a řazení textu je několika výjimkami přehledné a logické. Rešeršní část práce se 
detailně věnuje zejména geologickým a geomorfologickým poměrům, které vystihuje 
přehledně a jasně, a dále statistickým metodám a úvodu do fraktální geometrie. 

Dále je zde obsáhlá kapitola o různých přístupech a definicích údolních sítí a jejich 
tvaru, zde oceňuji autorovu snahu o šíři podkladů. Téměř polovinu objemu zahrnuje část 
obsahující výsledky, diskusi a závěry.  
 

1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Hlavní cíl práce, kterým je "definovat základní morfologické typy údolních sítí v části povodí 
Modrého Nilu na území Etiopské vysočiny",  se bezesporu podařilo splnit. Dále definované 
dílčí cíle (v zadání se vyskytují jinak definované dílčí cíle,  poněkud nelogicky označené jako 
kroky), se vesměs rovněž podařilo splnit, snad s výjimkou posledního 4. – "porovnání 
klasifikace údolních sítí založené na morfometrických charakteristikách s klasifikací 
založenou na vizuální podobě" - autor sice porovnal výstupy statistických analýz 
kvantitativních charakteristik údolních sítí, nicméně poté, co došel k názoru, že jsou vizuální 
metodu z různých důvodů nevhodné (měřítko, podloží, ...) bych očekával navržení 
alternativního algoritmu, který by na základě těchto charakteristik údolí vymezoval. 
Doporučoval bych, aby se o to autor pokusil například v rámci přípravy publikačního výstupu 
práce.  
 
2) hodnocení práce s literaturou 
V tomto bodu nemám připomínek a naopak bych rád vyzdvihl jak šíři nastudované literatury 
(od základů geomorfologie přes specifické studie o geometrii údolních sítí, aplikaci 
kvantitativních charakteristik v různých oborech přírodních věd, až po poměrně pokročilé 
studie týkající se fraktálové geometrie. Skvělým souhrnem je např. tabulka 10 (str. 30), která 
přehledně shrnuje mnoho různých pohledů na definice typů údolní sítě. Citace literatury jsou 
korektní, snad místy s častým citováním nepůvodních zdrojů, což je nicméně pochopitelné, 
neboť se často jedná o základy teorií, formulovaných na přelomu 19. a 20. století. 
 

3) hodnocení užitých metod a postupů 
Autor využívá širokou škálu jak fyzické geografii vlastních metod, často podpořených nástroji 
GISů (výpočty charakteristik a geometrických vlastností povodí, tak z literatury převzaté 
metody, zejména z oboru statistiky a aplikované statistiky. U statistických metod uvádí 
veškeré potřebné informace (hladiny významnosti, signifikance závislostí). Zejména je ovšem 
třeba ocenit autorovo využití metod pokročilé (místy velmi pokročilé) statistiky a metod 
fraktálové geometrie, které představují  jeden ze současných trendů ve fyzické geografii. Co 
mi ve využitých metodách a prezentovaných výsledcích chybí, je alespoň základní 
regionalizace reliéfu zájmového území - autor se často odkazuje například na fakt, že v 
západní části území jsou nižší sklony v důsledku čehož se vyvinula dendritická síť - ale v 
práci není žádná mapa sklonitosti nebo jiných charakteristik reliéfu. 



 
4) hodnocení argumentace a interpretace 
Kapitola Diskuse je velmi obsáhlá (více než 10 stran) a obsahuje řadu dílčích kapitol, které 
diskutují jednotlivé výsledky a kriticky je hodnotí v porovnání s literaturou. Autorova 
argumentace je vesměs správná, nicméně místy se možná až příliš omezuje na uvedení svých 
výsledků a výsledků jiných autorů, příliš se nepouští do vyvozování možných příčin 
zjištěných skutečností (např. výskyt různých typů sítě na různém reliéfu.  
 
5) hodnocení odborného přínosu 
Odborný přínos této práce je nepochybný. Ponecháme-li stranou bezesporu zajímavé 
konkrétní výsledky pro povodí Modrého Nilu, těžiště práce je v metodologické studii 
porovnávající dlouhodobě využívané vizuální hodnocení tvaru údolní sítě s výsledky 
geostatistických a statistických analýz jednotlivých měřitelných parametrů údolní sítě, tedy s 
"tvrdými" daty. Za velmi přínosné považuji autorovo zjištění, že některé běžně využívané 
typy údolních sítí jsou "scale-dependent". Tedy informace o typu údolní sítě bez měřítka je 
bezcenná. Autor to velice krásně ilustruje na obr. 21, 22 a zejména 23! Ačkoli je tato 
skutečnost logická z podstaty věci, teprve autorovi se ji podařilo statisticky prokázat. Práce by 
vzhledem k významu výsledků měla být neprodleně publikována.   
 
6) hodnocení formální stránky 
Zřejmě nejslabší stránka této jinak skvělé práce. Mám dvě hlavní výtky. Méně důležitá je 
skutečnost, že práce obsahuje velké množství překlepů a drobných gramatických chyb - tato 
závada by bývala snadno odstraněna kontrolou textu.  
Druhá výtka se týká kapitol 6.2, 6.5 a 6.6, tedy prezentace výsledků. Tyto kapitoly jsou v 
podstatě popisem tabulek v příloze, popř. grafů. Myslím, že by šlo tyto kapitoly prezentovat 
lépe, a to zejména graficky, pomocí větších a kvalitnějších grafů, kartogramů, kartodiagramů 
a v textu zmínit podrobněji pouze nejzávažnější zjištění - není třeba popisovat, co je v celé 
tabulce. Pokud to bude čtenáře zajímat, tabulku si prostuduje. 
Rovněž mi přijde škoda, že často jinak zdařilé a ilustrativní obrázky trpí převedením do 
ztrátového formátu *.jpg.  
   
 
Připomínky a dotazy k práci (řazeno podle pořadí v textu): 
  

- str. 11: Tyto dva odstavce bych nazval Kap. 1.1 Zájmové území a Kap. 1.2  Cíle práce 
- str. 28: Možných klasifikací údolí bude určitě víc - např. podle podloží, výplně, vztahu 

ke strukturním poměrům, atd.  
- str. 28: "Hranice údolní sítě je definována jako linie probíhající po obvodu údolí" - to 

je buď nešťastná formulace, nebo nesmysl - takto by se jednalo o omezení údolí, 
nikoli sítě 

- str. 36: Data použitá pro tvorbu modelů nejsou téměř popsána. Např. data CGIAR-CSI 
jsou předpokládám derivátem 88 m rastru SRTM? 

- str. 40: Jakým způsobem byly navýšeny hodnoty v neúplných čtvercích? 
- str. 43: Hlavní údolí Modrého Nilu určitě nemá délku 9726 km.To nemá ani celý Nil... 
- str. 60: Vazba mřížkovitých a pravoúhlých sítí je spíše na projevy tektoniky obecně, 

nejen na zlomy (např. vrásná údolí pohoří Jura) 
- str. 65: Pravoúhlé a mřížkovité sítě nezávisí na vůbec měřítku? Spíše bych očekával, 

že ano, ale nikoli tolik jako např. radiální, ale více než dendritická... 
- str. 70: Co má autor na mysli tím, že uvádí, že "většina charakteristik údolní sítě dává 

smysl pouze ze statistického hlediska"? 



 
Další drobné poznámky, komentáře a opravy stylizace a překlepů jsou uvedeny v textu pro 

informaci autora, jedná se většinou o formální chyby. 
  
 
Celkové hodnocení: 

Předložená práce Michala Kusáka odpovídá podle mého názoru požadavkům kladeným 
na magisterskou práci, ba dokonce je překračuje zejména rozsahem studované literatury, šíří 
diskuse a pokročilostí aplikovaných metod. 

Přestože jsem uvedl k práci určité výhrady a připomínky, žádná z nich zásadně 
nesnižuje hodnotu  práce. Doporučuji proto přijmout tuto magisterskou práci k obhajobě a po 
úspěšné obhajobě ji hodnotit jako výbornou.  
 
V San Diegu, dne 19. 5. 2013 
 
 
 
Oponent: 
 

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.   
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 tel. +420 2 66009233
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