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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE
Posudek  na  diplomovou  práci  Petry  Nyplové:   „Moritoring  a  modelace  procesu  vzniku  a  vývoje
aktivni'ch strukturních půd v Krkonoších".
Struktua oráce :

Předložená  práce  má   127   stran,   38  tabulek,  74  obrázků  (map,  grafů,  profilů,  schémat  a
fotografií).  Členění práce  do  devíti  základních kapitol je  logické  a přehledné  a odpovídá uspořádání
moderního odbomého textu.  Majoritní část práce zaujímají vlastní metody (str.  39-50), výsledky (str.
51-99), jejich komentář v diskusi (str.100-119) a závěr (str.120-123). Původníchje 63% obsahu práce.
Rešeršní část tvoří kvalitně podané shmutí literatury věnované terminologii, genezi a současné aktivitě
struktumích půd  (str.  27-38)  a  stručné  Ďzickogeografické  charakteristice  studovaného  území  (str.  9-
23). Na práci je velmi cenné, Že autorka zbytečně neopisuje jevy, ale vyjadřuje se přesně ajednoznačně
prostřednictvím grafů, mp, schémat a tabulek, které doprovází odpovídajícím komentářem.
Foma Dráce:

Technické  provedení  textové  části  i  grafických  příloh  předložené  práce  je  na  velmi  dobré
úrovni.
Při přebírání dat a informací autorka řádně cituje a postupuje v souladu s citační etikou.  Získaná data
byla   zpracovávána   a   vizualizována   vprogramech:   ArcGIS   9.1,   Statistika   6,   Corel   11,   Adobe
Photoshop,  MS  Excel,  Originpro  7.  Celý  text je  psán  kultivovanou  češtinou  s minimem  překlepů  a
fomálních chyb, které byly odstraněny autorkou v době konzultací se školitelem.
Obsah oráce:

Strukturní půdy jsou indikátorem kvality klimatu. Většina z nich je v současné době na našem
území  neaktivních.  Ty,  které  vykazují jistou míni  aktivity  se  vyskytují  v relativně  malém počtu  na
nevelkých  lokalitách.  V Krkonoších  k nim  patří  několik  tříděných  kruhů  v Modrém  sedle.  Výzkum
vzniku a vývoje strukturních půd představuje velice složitý problém, který naráží na četná technická a
fmančm' omezení.  Struktumí půdy byly objeveny i na Marsu, kde jsou jednou z indicií výskytu vody,
avšak dodnes  nejsou zcela uspokojivě  objasněny všechny mechanismy jejich vzniku  a vývoje.  Petra
Nyplová  se  ve  své  práci  pokusila  postihnout  základní  procesy,  které  doprovázejí  vznik  a  vývoj
tříděných struktumích půd, přičemž se zaměřila především na tříděné kruhy.

Diplomová práce Petry Nyplové spojuje terénní výzkumy s modelováním přírodních podmínek
v laboratoři.    Terénní    práce    obsahovaly    granulometrickou    analýzu    a    základní    pedologickou
charakteristiku na sledovaných lokalitách, dále byla sledována mocnost a kvalita sněhové pokrývky v
Modrém  sedle  nad  teplotními  dataloggery,  byly  měřeny  pohyby  klastů  na  tréninkových  plochách
pomocí fotogrammetrických principů a pomocí měření posuvným měřítkem a byla analyzována vnitřní
stmktura vybraných tříděných půd.  Laboratomí výzkum se zaměřil na simulování regelačních cyklů u
předem definovaných půdních substrátů s pevně určenou skladbou klastů.  Dá se tedy konstatovat,  že
Petra Nyplová  použila  široké  škály  originálních  metod,  které  lze  pro  řešení  vytyčených  cílů  využít.
Všechny výsledky terérmi'ch i laboratomi'ch výzkumů byly řádně diskutovány a tam, kde to dovolovala
šířka souboru, byly statisticky zpracovány.

Obsah  předložené  diplomové  práce  jistě  zaujme  originalitou  metodických  postupů  (ať  pro
samotná měření nebo při zpracování výsledků), která přesahuje standard pro tento typ prací.  Podařilo
se porovnat,  defmovat a vyhodnotit kvalitu regelačních cyklů na jednotlivých lokalitách sledovaných
typů  tříděných  strukturních  půd,   charákterizovat  je  z hlediska  granulometrické  podobnosti,  zjistit
intenzitu  pohybů  klastů,  nastínit  poměr  vytřídění  u  tříděného  kruhu  a  polygonu.  V laboratoři  se
podařilo  zkoumat pohyb klastů v závislosti  na typu substrátu a počtu regelačních cyklů.  Samozřejmě
nebylo možné vyvarovat se učitých chýb, které však vyplývaly z technických omezení (např. regulace
teplot  v chladícím  zařízem')  a které  vyplývaly z toho,  že  nebylo  možné  opřít  se  o  zkušenosti jiných
autorů, neboť takto činěné pokusy nebyly prováděny. Diplomová práce Petry Nyplové přinesla spoustu
zajímavých a původních výsledků, avšak otevřela spoustu otázek, které bude nutné dále objasrit a bude
je nutné podrobit dalšímu studiu.
Postup a hodnocení práce diplomantky na stanoveném úkolu:

Diplomová práce Petry Nyplové byla řešena od léta 2006 do června 2008, avšak práce na tomto
tématu  zahájila  již  v rámci  bakalářské  práce  v roce  2005.  Na  vybraném  tématu  pracovala  Petra
Nyplová svědomitě a soustavně a to i v době, kdy v rámci programu Erasmus studovala na Ruprecht-
Karls-Universitát   v Heidelbergu   Caro   2007).   Během   řešení   svého   tématu   vstoupila   do   aktivní
spolupráce  se  správou  KRNAP.   Autorka  rovněž  představila  svoje  dílčí  výsledky  na  juniorských



konferencích  s mezinárodní  účastí  pořádaných  správou  KRNAP  (2005,2006,2008).  Kromě  toho  je
spoluautorkou posteru „Modelace vývoje tříděných půd ve Vysokých Sudetech", který byl prezentován
na letošní konferenci České asociace geomorfologů.

Nejen na základě výše uvedeného se dá konstatovat, že k řešení stanoveného úkolu přistupovala
Petra  Nyplová  aktivně,  kreativně  a  svědomitě.  Se  školitelem  byla  v pemanentním  kontaktu  a  na
svěřených úkolech vytčených v rámci řešené diplomové práce pracovala samostatně.

Velice oceňuji její přístup i konstruktivní kritické uvažování nad řešenými problémy. Hodnota
předložené práce je o to větší, Že kriticky diskutovala dosažené výsledky.

Při řešení diplomové práce prokázala Petra Nyplová, Že dokáže vědecky pracovat. Vzhledem ke
splnění stanovených cílů a obsahově kvalitní diplomové práci,  doporučuji diplomovou práci Petry
Nyplové k obhajobě s klasifikací výborně.

Posudek zpracoval: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.


