
V Praze 20. 5. 2013 
Vyjádření vedoucího diplomové práce Michala Kusáka: „Morfologické charakteristiky údolní sítě povodí 
Modrého Nilu v Etiopské vysočině“ 

 
Údolní sítě vytvářejí základní „patern“ reliéfu, který v sobě odráží litologicko-tektonický základ (zejména 

průběh zlomů) modelovaný exogenními činiteli (zejména fluviální činností). Analýza údolních sítí umožnuje 
odhalení hlavních procesů podílejících se na vzniku a vývoji (včetně stanovení intenzity endogenních i 
exogenních procesů) rozsáhlých jednotek zemského povrchu. Jisté typy údolních sítí jsou přímo vázány na určitý 
typ reliéfu a tektonických poměrů. Na základě vztahu mezi typem reliéfu, údolních sítí a tektonickými poměry 
lze s pomocí metod DPZ vytvořit analýzy, které odhalí různý vliv tektoniky na plošně rozsáhlých území. V 
předložené práci jde tedy o stanovení tvarů údolní sítě na části území Etiopské vysočiny, aby bylo možné 
následně ohodnotit různou míru působení tektoniky na reliéf a vývoj krajiny. Samotné objektivní zhodnocení 
údolní sítě včetně určení jejího tvaru není nikterak triviální, neboť naráží na fraktálovou podstatu údolních sítí, 
která vyjadřuje soběpodobnost a soběpříbuznost. To ve svém důsledku znamená, že záleží na tom, v jakém 
měřítku či detailu zkoumáme zemský povrch. Zavedení vhodných charakteristik popisujících morfologii údolní 
sítě, které nezávisí na volbě měřítka, v němž je údolní síť posuzována, stojí na počátku věrohodného posouzení 
míry tektonického ovlivnění reliéfu.  

Cílem diplomové práce Michala Kusáka bylo definovat základní morfologické typy údolních sítí povodí 
Modrého Nilu v tektonicky atraktivní oblasti Etiopské vysočiny. Součástí zadání bylo najít vhodné 
morfometrické charakteristiky, které dokáží odlišit jednotlivé tvary údolních sítí a porovnat úspěšnost klasifikace 
údolní sítě založenou na zvolených morfometrických charakteristikách s vizuálním hodnocením údolních sítí. 
 
Struktura, forma a obsah práce: 

Diplomová práce Michala Kusáka je založena na vlastním vyhodnocení distančních dat, kdy zhodnotil 12 
589 údolí uspořádaných do 8 řádů. Je třeba konstatovat, že se Michalovi Kusákovi podařilo velmi dobře 
proniknout do tématiky fraktálové geometrie, kterou pak uplatnil při řešení vlastní práce. Celkem má předložená 
diplomová práce 78 stran a 20 stran vložených příloh. Textová část obsahuje 24 obrázků a 16 tabulek. Technické 
provedení tabulek a obrázků je na velmi dobré úrovni a to i přesto, že je znázorněno velmi rozsáhlé území. Text 
má logické uspořádání a je rozdělen do 9 základních kapitol, které odpovídají standardu odborného textu. 
Předkládaný text diplomové práce prošel několikerými úpravami, které se týkaly formulačních úprav vět, přesto 
se v textu občas objevují tu a tam zbytečně složitá vyjádření a dlouhá souvětí. Počet překlepů či problémy s 
formátem textu nejsou časté a ani podstatné. Po obsahové stránce je text v pořádku a nemám k němu připomínek, 
neboť ty byly vyřešeny v průběhu vzniku práce. Práce s literaturou proběhla v souladu s citační etikou, u starších 
prací musely být použity sekundární citace. Vytyčené cíle práce byly bezezbytku splněny, navíc výsledky 
diplomové práce ukázaly (s využitím statistického hodnocení) velmi důležité obecné zjištění, že některé běžně 
užívané metriky charakterizující tvar údolní sítě (ale i říční sítě) jsou ovlivněné měřítkem.  

 
Zhodnocení práce a přístupu diplomanta:         

Michal Kusák ve své diplomové práci navázal na téma, které zpracovával již v rešeršně laděné bakalářské 
práci: "Morfometrické typy údolních sítí". Během řešení diplomové práce Michal Kusák pracoval soustavně, 
pečlivě a samostatně. To mu umožnilo, aby práci dokončil v dostatečném časovém předstihu a hlavní výsledky 
úspěšně prezentoval formou ústního příspěvku na mezinárodní konferenci ČAG konané 24.-26.4. 2013 v 
Mikulově. Michal Kusák byl během řešení práce v těsném kontaktu s vedoucím práce a pravidelně konzultoval 
svůj postup. Samotnému vyhotovení práce předcházela časově náročná příprava dat (stažení snímků, jejich 
rektifikace, digitalizace údolnic), kterou Michal Kusák provedl sám. Při práci s GISovými nástroji prokázal 
Michal Kusák velkou erudici a samostatnost. Během řešení práce si rovněž osvojil základy vícerozměrné 
statistiky a prokázal schopnost provádění samostatných analýz.   

Předložená práce přináší hodnotné originální (statisticky testované) výsledky, které jsou v pokročilé fázi 
připrav k publikování.  

Kromě vlastní práce na diplomce se Michal Kusák z vlastní iniciativy účastnil i pomocných prací 
(digitalizace výsledků terénních prací) při řešení jiných témat svých kolegů.   

Práci Michala Kusáka hodnotím jako kvalitní, stejně jako jeho přístup ke studiu, a doporučuji ji k 
obhajobě s klasifikací výborně.  
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