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1) hodnocení formální stránky 

Předložená diplomová práce je poměrně stručná, obsahuje 72 stran textu včetně map, 

grafických ilustrací a množství tabulek, a 7 stran použité literatury. Obsah, řazení textu a 

struktura práce jsou s několika málo výjimkami přehledné a logické. Abstrakt je také zdařilý a 

obsahuje všechny potřebné informace.Polovina práce je tvořena detailní rešerší, která 

přehledně a jasně vysvětluje jednak přírodní podmínky studovaných lokalit a jejich možný 

vztah k tvorbě svahových pohybů, a následně modely náchylností svahových pohybů dle 

různých autorů. Zbytek práce je tvořen vlastní analýzou náchylnosti svahových pohybů ve 

vybraných lokalitách Etiopské vysočiny. Většina grafických příloh je ilustrativní a kvalitní, 

nicméně některé obrázky převzaté z odborných zahraničních encyklopedií a překvapivě i 

mapy, vytvořené samotným autorem, by měly mít vyšší rozlišení. Překlepy a drobné 

gramatické chyby úroveň předložené diplomové práce nesnižují, proto byly opraveny přímo 

do textu a dále jim nebude věnována pozornost.  

 

2) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Hlavní cíl práce, kterým je „analýza náchylnosti ke svahovým pohybům v povodí 

Jemmy“ (str. 11), se bezesporu podařilo splnit.  

Dílčí cíle práce byly stanoveny relativně obecně a lze konstatovat, že byly naplněny:      

1) „syntéza poznatků literatury z oblasti náchylnosti ke svahovým pohybů“; 2) „popis 

jednotlivých faktorů ovlivňujících vznik svahových pohybů“; 3) „vytvoření datové vrstvy 

svahových pohybů“; „uplatnění vytvořené metodiky na zkoumané oblasti“; a jiné. 

 

3) hodnocení práce s literaturou 

V tomto bodu bych rád vyzdvihl šíři nastudované literatury (72 tištěných a 5 online 

zdrojů), která sahá od základů geomorfologie přes pokročilé GIS analýzy a metody 

inženýrské geologie, až po velice rozsáhlý soupis publikovaných i nepublikovaných prací o 

studovaných lokalitách. Rešerši věnovanou metodice výzkumu svahových pohybů považuji 

za vynikající a po úpravách bych ji doporučil k publikaci v nějakém fyzickogeografickém 

časopise. Nechť jsou příkladem rešeršní články FIALA (2005) Pojetí morfostrukturní analýzy 

reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů či ŠTĚPANČÍKOVÁ (2007) Vybrané 

metody morfostrukturní analýzy.  

 Jako problematickou však vidím pečlivost finálního zpracování seznamu. Z 30 

náhodně vybraných odkazů na literaturu v textu samotné práce, jich bylo v seznamu literatury 

uvedeno pouze 23. Chyběla např. i práce autora (Maca, 2011), na kterou je v textu 

odkazováno. V rámci přípravy publikačního výstupu diplomové práce je toto třeba odstranit. 

Pokud jde o samostatné články, je třeba je doplnit do seznamu literatury, pokud jde o citaci 

nepůvodních zdrojů, pak volit odkazy v textu formou „Maca, 2011 in Vilímek, 2015“. Pro 

úplnou přesnost lze využít i některý z automatizovaných programů, které sestaví seznam 

použité literatury i odkazy v textu.  

 

 

 

 



4) hodnocení užitých metod a postupů 

Autor využívá širokou škálu metod jak vlastních fyzické geografii, často podpořených 

nástroji GIS programů (výpočty charakteristik a vlastností reliéfu), tak z oboru statistiky a 

aplikované statistiky. V rámci přípravy publikačního výstupu diplomové práce ovšem 

doporučuji do metod zařadit i využití metod pokročilé statistiky, a pomocí nich určit na 

konkrétní hladině významnosti možné signifikantní závislosti jednotlivých proměnných 

v použitém modelu.  

 

5) hodnocení argumentace a interpretace 

Kapitola Diskuse je velmi stručná - dvě a čtvrt strany. Autorova argumentace je 

vesměs správná, nicméně v první polovině diskuze se možná až příliš omezuje pouze na 

uvedení svých výsledků a výsledků jiných autorů. Přesněji jde o jakousi kombinaci výsledků 

a rešerše, kdy autor pouze shledává, že jsou jeho výsledky v souladu s výsledky ostatních 

autorů a příliš se nepouští do vyvozování možných příčin zjištěných skutečností. Druhá 

polovina diskuze je tvořena jakýmsi výčtem nedostatků metodiky. Opět jde spíše o výpis a 

předložení faktů, než o diskutování. 

 

6) hodnocení odborného přínosu 

Odborný přínos této práce je značný. Ponecháme-li stranou bezesporu zajímavé 

konkrétní výsledky pro povodí řeky Jemmy, pak je těžiště práce v metodologické studii, 

kterou lze po úpravách plně automatizovat a aplikovat na různé typy reliéfu. Sestavená 

metodika by měla být daná do širšího kontextu morfostrukturní analýzy a evaluace celkového 

přírodního ohrožení Etiopské vysočiny a neprodleně publikována.  

 

7) další drobné připomínky k práci: 

-   V předložené práce se střídá pasivum (trpný rod) s ich formou textu. Např. 
„...jednotlivé faktory (...) byly detailně popsány v úvodní části, proto je zde popíši jen ve stručnosti...“. 
Text by měl být sjednocen. Volil bych použití trpného rodu. 

- str. 11 Do kapitoly „2.1. Vymezení oblasti“ by bylo vhodné zařadit základní 

regionalizaci studovaných lokalit v kontextu celé Afriky nebo alespoň celé Etiopie včetně 

základního topografického podkladu.   

- str. 24, 37, 67 a 74 Obrázky a popisy k nim by měly být vždy na jedné straně, stejně tak 

tabulky by neměly být rozdělené do více stran. Na zmíněných stranách tomu tak není. 

-   Převážná většina obrázků a mnoho tabulek i grafů jsou v angličtině. Text 

diplomové práce by měl mít jednotnou formu i jazyk, nebo mít umístěné v popisech obrázků 

poznámky s vysvětlením. 

-  Autor píše o častých zemětřeseních a jejich vlivu na vznik svahových pohybů. 

Doporučil bych do práce přidat mapu epicenter zemětřesní v Etiopii za poslední roky a jejich 

vzdušnou vzdálenost od studovaných lokalit (earthquaketrack.com/ethiopia). 

-  Obrázky z Google Earth jsou uváděny s citací i měřítkem, ale chybí informace 

o rozlišení snímků, čehož si je autor vědom. Rozlišení snímků Google Earth není triviální 

záležitost, jelikož program při každém přiblížení zobrazuje jinou vrstvu dat. Např. rozlišení 

snímků Etiopské vysočiny 30 km nad reliéfem je 15 m (pixel size = 15 m). Avšak při pohledu 

na reliéf z výšky např. 10 km, program Gogole Earth zobrazí novou vrstvu snímků s jiným 

rozlišením. Pokud byly svahové deformace studovány v různých částech území z různé výšky, 

lišilo se i rozlišení snímků, a tedy i kvalita zpracování svahových deformací.  

-   V práci jsou uváděny maximální sklony svahů z DEM SRTM (pixel size = 30 

m) 75°. Sám autor si je tohoto nedostatku vědom, proto nerozumím, proč to nebylo 

odstraněno. Pro srovnání jsem použil tentýž upravený model a sklony svahů dosahovaly ve 

stejné lokalitě maximálních hodnot 86-89°. 



Shrnutí 
Předložená diplomová práce Bc. Víta Maci splňuje podle mého názoru požadavky 

kladené na tento typ kvalifikační práce, ba dokonce je překračuje zejména rozsahem 

studované literatury. Přestože jsem uvedl k práci určité výhrady a připomínky, žádná z nich 

zásadně nesnižuje hodnotu práce a celkově ji hodnotím velmi pozitivně. Doporučuji proto 

přijmout tuto magisterskou práci k obhajobě a v případě zdařilého průběhu obhajoby ji 

hodnotit jako výbornou.  
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