
Posudek školitele magisterské práce Víta Macy  

Analýza náchylnosti ke svahovým pohybům v povodí Jemmy (Etiopská vysočina) 

 

 

Magisterská práce V. Macy má 89 stran a je bohatě doplněna grafikou. Student navazuje na 

bakalářskou práci, kdy analyzoval vývoj říční sítě v Etiopské vysočině.  

 

1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Cíle práce jsou poněkud nešťastně formulovány, neboť začínají větou „Cílem práce je syntéza 

poznatků z literatury….“ Naznačuje, že se jedná pouze o rešeršní práci. Nicméně teprve dále 

se čtenář dozví, že byly i jiné cíle. V principu ale říci, že cíle práce byly splněny. 

 

2) hodnocení práce s literaturou 

Práce s literaturou byla výborná. V. Maca sice dělal v tomto regionu již bakalářskou práci, 

nicméně s poněkud jinou tematikou a bylo proto potřeba řadu publikací dohledat a zejména 

bylo potřeba nastudovat problematiku pro náchylnost k sesouvání. Tedy nejen z daného 

regionu, ale i teoretické práce či publikace z jiných regionů. Celkově se tedy jedná o 75 citací 

(včetně internetových odkazů), přičemž ve velké většině se jedná o cizojazyčné odborné 

články. 

 

3) hodnocení užitých metod a postupů 

V. Maca v přípravné fázi studoval různé metodiky a lze konstatovat, že ve finále adaptoval 

dostupné metodické podklady vlastním způsobem. Student danou oblast v Etiopii rovněž 

osobně navštívil a může se též opírat o vlastní terénní výzkumy, byť většina použitých dat 

byla opatřena s využitím Googole Earth. Při hodnocení výsledků práce je potřeba si rovněž 

uvědomit, že se jedná nejen o odlehlou oblast, ale v terénu i těžko dostupnou.  

 

4) hodnocení argumentace a interpretace 

Některé výsledky lze považovat za sporné a diskutabilní – např. vztah mezi výskytem 

svahových procesů a geologickým rozhraním, neboť (čistě teoreticky) při dostatečné 

frekvenci střídání vrstev se všechny jevy vejdou do 100 m od geologického rozhraní, ale tyto 

věci student v práci rovněž diskutuje. Stejně tak vazba mezi sklonem a výskytem skalních 

řícení. Z terénních prací je zřejmé, že stěny podléhající skalním řícením jsou téměř svislé. 

 

5) hodnocení odborného přínosu 

Diplomová práce V. Macy byla zpracována v náročném terénu s využitím dostupných 

datových podkladů a obohacena o vlastní terénní průzkum a zkušenosti. Práce přináší nové 

poznatky a student se při práci naučil využívat nové metody a vhodně skloubil rešeršní, 

teoretickou a praktickou část práce.  

 

6) hodnocení formální stránky 

Práce je poměrně bohatě doplněna grafickými prvky. 

 

7) přístup studenta (pouze vedoucí práce) 

Přístup studenta k práci byl dobrý – pravidelně zpracovávání práce konzultoval a je potřeba 

ocenit zejména jeho vlastní iniciativu a úsilí navštívil Etiopskou vysočinu. 

 

Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 

 

 

V Praze, 8.5.2015       Doc. V. Vilímek 


