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Oponentský posudek

Oponentský posudek magisterské práce slečny Bc. Petry Nyplové s názvem „
Monitoring a modelace procesu vzniku a vývoje aktivních strukturních půd v

Krkonoších".

Tato    diplomová    práce    byla    zadána     Katedrou    fyzické    geografie    a

geoekologie   PřF   UK  v Praze  a  vypracována  v letech  2006  -  2008  pod  vedením
školitele  RNDr. Marka  KřĚka,  Ph.D.

Svým zadáním  má  práce  přispět  k výzkumu  periglaciálních strukturních  půd  Krkonoš,
který již řadu let probíhá na Katedře fyzické geografie a paleoekologie UK v Praze.

Jasně   formulovaným   cílem    práce    bylo   porovnat   lokality   svýskytem    aktivních
tříděných strukturních  půd  a soustředit se na procesy současného vývoje strukturních

půd v terénu i v laboratorních podmínkách.

Práce  obsahuje   127  stran  textu,  prokládaného  fotografiemi,  obrázky  a  tabulkami,
včetně seznamu použité literatury. \

Text je  členěn  do  9  kapitol  s dílčími  podkapitolami  a  seznamem  literatury.  Seznam

použité literatury obsahuje 56 citací.

Hlavní  část  práce  je  členěna  do  kapitol  Fyzickogeografická  charakteristika  území,
Strukturní půdy, Metodika, Výsledky, Diskuse a Závěr.   (Zde by se, podle mého názoru,
hodilo uvést obecné pojednání o strukturních půdách před popis územíjako kapitola
s úvodem to problematiky.)

Kapitola  Metodika  je  v některých  otázkách  přehlcena  informacemi,  které  by  lépe

posloužily   přímo   u   popisu   jednotlivých   laboratorních   experimentů.   lnformace   o
metodice   terénního   měření   by   ovšem   mohly   být  -mnohem   podrobnější.    Popis

jednotlivých  experimentů  by  si  zasloužil  vlastní  kapitolu.  Autorka  mohla  podrobněji
popsat  např.  metodiku  terénního  měření  nebo  fotogrammetrii.  Jakým  způsobem
bylo   měřeno   např.   vyklenutí  středových   částí,  jakým   způsobem   se   měřily  sklony

jednotlivých  os  klastů,  jak  probíhala  úprava,  pokud  nějaká  proběhla,  u  ploch,  na
kterých se sledovalo vymrzání klastů  a jejich  pohyb  po  povrchu?  Zde  by byl vhodný
např. schématický nákres s vyznačením měřených charakteristik.

Kapitola   6.   Výsledky  je   uvedena   vseznamu,   ale   vtextu   Nadpis   sčíslem   chybí.
Některé fotografie mají menší vypovídací hodnotu -např. u povrchových klastů není
zcela jasný  obrys  kamene  a  tím  i velikost  pohybu.  Podobně  u  půdních  profilů,  které

jsou   ovšem   na   fotografii   často   problematické.   Jako   názornější   se   jeví   většinou
nákresy.

Diskuse  obsahuje  převážně  výsledky  jednotlivých  experimentů  a  jejich  společnou
konfrontaci.  Značná  část této  kapitoly svým charakterem  odpovídá  spÉe  předchozí



kapitole.   Získané   výsledky   vybízejí   kmnožství   otázek,   které   by   zde   mohly   být
nadneseny.   Některé   výsledky   jsou   spíše   konstatovány   bez   dalších   obecnějších
závěrů.  Výsledky  laboratorních  experimentů  potvrzují  většinou  poznatky  z literatury,
autorka  by  mohla  více  rozvést  komentář  k některým  specifickým  jevům,  ke  kterým
během   experimentu   docházelo   a   pokusit   se   o  jejich   vysvětlení  -   např.   snížení

povrchu  u štěrku  po  několika regelacích atd.  Podobnost simulovaných  podmínek je,
dle  mého  názoru,  bohužel snížena  odlišným  průběhem  regelace  (intenzitou  mrznutí),
coŽ   ovšem   vyplývá   zlimitů   technického   vybavení.   Zajímavý   by   byl   komentář
k obrázku 46, opačný vývoj délek os mezi 8. a 9. reg. cyklem.

V textu se autorka nevyhnula některým nejasným formulacím a nepřesnostem,
které jsou  uvedeny  spolu  s některými  nejasnostmi  níže.  Vzhledem  k rozsahu  textu  se
však nejedná o zásadní připomínku.

Předložená    práce    obsahuje    veliké    množství    primárních    terénních    dat,
doplněných   zajímavým   experimentálním   přístupem   a   data   jsou   dále   statisticky
zpracovány  a  jejich  výsledky  prezentovány.  Práce  prezentuje  rozsáhlou  a  přitom  i
značně    podrobnou    práci    autorky   a    významně    tak   přispívá    kpoznatkům    o
současném  stavu  a  vývoji  tříděných  strukturních  půd  v Krkonoších.  Některé  zmíněné
formální  nedostatky  nijak  výrazně  nesnižují  hodnotu  této  magisterské  práce,  která
byla  navíc  prováděna  v náročných  terénních  podmínkách.  Práce,   podle  mého
soudu, zcela vyhovuje požadavkům magisterské práce a doporučuji ji k obhajobě a
navrhuji_z_r)ám_kt!__jed_nq__m_éně_(1-)._

V Brně dne  12. 9.2008

Mgr. Ondřej Marvánek

Poznámky k textu:

na  str.17  jsou  zřejmě  uvedené  teploty  vzduchu,  dále  u  charakteristik  lednových
teplot chybí i  údaj, zda se jedná  o denní průměry teploty vzduchu.  Hodnota  4,5 °C
pro údolí v lednu zřejmě postrádá záporné znaménko.
na  str.  25 v tabulce 4,  která se vztahuje  o  obr.  10 -rozložení potenciální vegetace -
chybí popis jednotek č.  18 a 24, které jsou v mapce obsaženy
na  str.  27 je  u  obr.  11  citace  Washburn  1956,  údaje v obrázku  ale zahrnují informace
s citacemi např. z r.  1972. Jedná se spíše o vydání Geocryology z r.  1979.
na str. 31 je zřejmě zaměněna citace French  1996 za Washburn  1979
na str. 34 je chybná citace u schématu znázorňující vliv sklonu  povrchu  na  protažení
strukturních  půd. Ta  pochází od J.  Búdela  (1960)
na str. 52. zasahuje přidružená tabulka do obrázku a snižuje tak jeho přehlednost
na   str.   62   u   textu   popisující  izolační  vlastnosti   sněhu   u   zmínky  o   přechodu   přes
„nulovou hodnotu" chybí údaj, jaké veličiny se nulová hodnota týká (°C)
na str. 72 u Tab. 22 v popisu chybí vysvětlení sloupce „Vegetace %``
na str. 89 u Tab. 28 je ve sloupci uvedena změna úhlu, ale v popisku hodnota úhlu
na str. 91  není u Obr. 57 uvedena  hloubka, ve které se měřila vlhkost a jejíjednotky



na  str.103 je  uvedeno:  „...sníh je  zhutněn  vyfoukáváním  a  ablací do  podoby  firnu
...",  „vyfoukáváním"    (deflací)  se spíše  odnášejí částice z povrchu.   Zde  by se  hodilo
vysvětlení lépe formulovat.
níže na str.  103 je uvedeno, že „k promrznutí půdy v 5 cm pod povrchem dochází po
min.  5  hodinách  působení záporných  teplot."  Zde  není  uvedeno  konkrétně jakých
teplot, za jaké zrnitosti a vlhkosti ...- lépe vypustit.
na  str.109   „významná  závislost  negativního  směru  je   u  sklonu  osy  zvůči  sklonům
zbývajících  os. Tzn.  čím je  délka  os x  a  y větší,  tím je  i  osa  z kratší." -Tato formulace
spolu zjevně  nesouvisí a  druhá  věta  popírá větu  těsně  před  touto formulací,  kde se
píše, že čím je jedna osa  klastu delší, tím je pravděpodobnější i větší velikost ostatních
OS.

na str.  112 neodpovídá obsah textu obsahu obrázku. Zřejmě se zaměnily osy x a y za
CJSN y az.

Otázky oponenta k obhajobě magisterské práce slečny Petry Nyplové:

Proč byly klasty určené k  vymrzání kladeny pouze naplocho? Takové klasty mají horší

předpoklady k vymrzání. Nebyly by vhodnější různé skony?

Mohla  studie  použít  interpolaci  pro  teploty  v menších  hloubkách,  např.  ve  spojení
spovrchovými    daty,    a    odhadnout    intenzitu    regelace    vmenší    hloubce    pod

povrchem?

Jakým  způsobem   byly  vybírány  klasty  pro  morfometrická   měření  -  subjektivně  x
c>bjektivně?

Jak byla zajištěna  homogenita  průběhu  laboratorního  pokusu,  při kterém docházelo
k odběru vzorků?

Byly při měření klastů v polygonu  a  kruhu  brány v potaz i  klasty v jejich  okolí?  V jedné
lokalitě  může  být  pouze  produkce  větších  klastů  než  v druhé  a  pak  by  rozdíl  mezi
velikostmi  nebyl způsoben intenzitou  kryoturbace.  (str.121 )

proč nejsou v tabulce 5 uvedeny mezi strukturními půdami i stupně a pruhy?

Jak si vysvětlujete, že jsou tříděné kruhy, které podle literatury vyžadují méně extrémní

podmínky pro svůj vznik a vývoj, vyskytují na  klimaticky nejextrémnější lokalitě,  kde by
mělo docházet k nejintenzivnějším  kryogenním  pochodům a  polygony jsou na  méně
extrémních lokalitách?

Proč   byly   půdní  teploty   vterénu   měřeny  vhloubce   15   cm?   Autorka   uvádí,   že
významným   pro   třídění  a   vznik  strukturni'ch   půd  je   A   horizont  -  ve   sledovaných
lokalitách je však max. mocnost A horizontu  10 cm,  proč se zaměřila  právě  na tento
horizont? Zrnitost ostatních horizontů by třídění a vymrzání neumožnila?

Na str. 38 uvádíte, že v současnosti dochází k diferenciálnímu  mrazovému vzdouvání
a   tepelné   kontrakci   nebo   vymrzání  úlomků,   ale  již   nedochází   ktvorbě   nových

polygonů -proč? Vysvětlení chybí.


