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Strukturní půdy ve středoevropských podmínkách jsou z velké části reliktní a mnohde jsou i pohřbené. 

Pozice strukturních půd pod povrchem znesnadňuje jejich lokalizaci a studium jejich stavby a struktury, 
jejichž analýza je důležitá pro paleoenvironmentální rekonstrukce. Geofyzikální metody mají potenciál ke 
zkoumání podloží. Proto byla vypsáno zadání, jež mělo zhodnotit možnosti analýzy vybraných reliktních 
(fosilních) polygonálních kryogenních struktur pomocí vybraných geofyzikálních metod (GPR a ERT). Tedy 
vybranými metodami se pokusit určit základní rozměrové charakteristiky polygonálních kryogenních struktur.  
Struktura, forma a obsah práce: 

Předložená práce má 104 číslovaných stran, včetně 11 stran seznamu literatury a 2 stran vložených 
příloh. Text je doprovázen 33 obrázky a 14 tabulkami, které jej vhodně doplňují a mají vysokou technickou 
úroveň. Práce má obvyklou strukturu moderního odborného textu, přičemž nejhodnotnějšími jsou kapitoly 
"Metody měření a zpracování" (str. 41-61), "Výsledky" (str. 62-73) a "Diskuse" (str. 74-89). K formě i obsahu 
práce jsem se měl možnost vyjádřit během pravidelných konzultací i při čtení manuskriptu a tak poznámky a 
hodnocení týkající se obsahu a formy přenechám oponentovi. Nicméně je nutné dodat, že podstatné 
připomínky a komentáře ze strany vedoucího práce byly autorem akceptovány a formulace upraveny tak, aby 
text byl kompaktní, odpovídal tématu řešené práce a argumentace a interpretace výsledků byla logická a 
podložená. Citování použitých zdrojů je v souladu s citační etikou.  

Svojí podstatou vznikla metodicky zaměřená diplomová práce, která stojí na rozhraní geofyziky a 
geomorfologie. Volba dvou různých geofyzikálních metod byla provedena i z toho důvodů, že pro studium 
byly vybrány dva geneticky zcela odlišné typy strukturních půd. Autor nejen zhodnotil výsledky měření pro 
jednotlivé typy strukturních půd, ale použil i různé metodické postupy v rámci ERT a GPR analýzy, kde se mu 
podařilo ukázat, že klasické vyhodnocení 2D profilů nedokáže z různých důvodů odpovědět na stanovené 
otázky, zatímco 3D analýzy jsou toho schopné. Práce je velmi významným metodickým počinem, kde jsou 
jasně pojmenovány a zdůvodněny možnosti a omezení použitých geofyzikálních metod. Z tohoto pohledu je 
možné práci řadit k metodicky průkopnickým a to i vzhledem k množství vyzkoušených filtrů při analýze 
signálů. Metodický postup, způsob zpracování a vyhodnocení dat a jejich vizualizace byly velmi detailně 
konzultovány nejen s vedoucím a konzultantem diplomové práce Dr. Petrem Táboříkem, ale i odborníky z 
praxe, kteří se geofyzikálními metodami dlouhodobě zabývají. 
Zhodnocení přístupu diplomanta:         

Jakub Široký přistupoval k tvorbě diplomové práce svědomitě a zodpovědně. Dalo by se říci, že zcela 
propadl tomuto tématu a metodám ERT a GPR se věnoval i nad rámec vlastní diplomové práce, kdy asistoval 
při mnohých dalších měřeních, ale i vlastní iniciativou se nechal zaškolit v pokročilejších analýzách na 
ÚHIGUG Přf UK a v komerční firmě zabývající se geofyzikou, což se samozřejmě odrazilo a zúročilo při 
analýze geofyzikálních dat. Konzultací se Jakub Široký zúčastňoval pravidelně a chodil na ně řádně připraven 
a aktivně a samostatně přistupoval k řešení problémů souvisejících s tvorbou diplomové práce.  

V rámci svého studia Jakub Široký absolvoval studijní pobyt na Univerzitě v Bergenu (leden až červen 
2012) a aktivně vystupoval v EGEA, kde se v letech 2012 a 2014 podílel na přípravě exkurzí, o činnosti 
EGEA referoval formou 2 kompilovaných zpráv v časopise Informace ČGS (Informace ČGS, 2013/1, 
Konference a aktivity geografů: Působení EGEA v České republice (J. Ondruch, J. Široký, Z. Vláčilová), s. 
63-65; Informace ČGS, 2013/1, Konference a aktivity geografů: Šumava Mountains Geomorphology Seminar 
(J. Široký, J. Ondruch), s. 65-66).   
Celkové zhodnocení:  

Diplomová práce Jakuba Širokého přináší nové metodické postupy při studiu stavby strukturních půd a 
hodnotí jejich použití. Zároveň přináší informace o podpovrchové morfologii studovaných polygonálních 
kryogenních struktur. Předloženou diplomovou práci Jakuba Širokého považuji za poctivě zpracovanou,  
zdařilou a odborně přínosnou, a proto ji doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně. 
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