
Vyjádření k diplomové práci Kristýny Falátkové "Glaciální jezera v Kyrgyzstánu 

ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine)" 

 

 Téma práce bylo zadáno na počátku roku 2012, přičemž již v předchozím roce 

zpracovala autorka úspěšnou bakalářskou práci, která byla zaměřena především na rešerši 

odborné literatury vztahující se k tématu průvalových jezer.  

 Po celou dobu zpracování byla diplomantka velmi aktivní, což dokládají pravidelná 

setkání s vedoucím práce i s konzultantem, RNDr. M. Šobrem. Autorka získala projekt 

GAUK, který jí umožnil realizaci dvou výzkumných cest do Kyrgyzstánu. Navštívila 

výzkumnou základnu Adygine, kde se podílela na geodetickém a batymetrickém vyměřování 

nově vzniklých jezer a na sledování hydrologické bilance jezer. Kromě těchto cest uskutečnila 

rovněž kratší stáž v Geografickém institutu Univerzity Curych, kde konzultovala tematiku 

kolem vývoje glaciálních komplexů s předními švýcarskými odborníky. Vedle uvedených 

aktivit prezentovala poster na konferenci EGU ve Vídni v květnu t.r. Výsledky své diplomové 

práce bude rovněž přednášet v rámci Intenzivního programu Erasmus "Geography on Water" 

na přelomu června a července t.r. v italské Padově. Vedle uvedených aktivit ještě uvádím, že 

na konci minulého roku předala do recenzního řízení časopisu Geografie anglicky psaný 

článek s hlavními výsledky své diplomové práce. 

 Podle zadání diplomové práce se měla autorka věnovat rozboru literatury k tématu, 

představit současný stav výzkumu průvalových jezer na území Kyrgyzstánu a detailně 

analyzovat vývoj ledovcového komplexu Adygine v oblasti stejnojmenné výzkumné stanice 

se zvláštní pozorností k hydrologické bilanci nově vzniklých i starších jezer. To podle mého 

názoru velmi dobře splnila. 

 Velmi oceňuji literární rešerši, do níž je zahrnuto 148 titulů, v naprosté většině 

špičkových zahraničních autorů, kteří se dlouhodobě zabývají přírodními rizikovými procesy 

ve světových velehorách včetně průvalových jezer. Podstatnou část poznatků z odborné 

literatury  diskutuje diplomantka v kapitole "Ledovcová jezera", jimiž se zevrubně zabývá z 

hlediska jejich lokalizace, genetických typů, stupně jejich ohrožení, metod jejich monitoringu 

či ledovcového hydrologického režimu. V závěru této kapitoly pak představuje nejznámější 

výzkumné lokality v Kyrgyzstánu, resp. dlouhodobý výzkumný program katedry FGG na 

PřFUK v Praze. 

 Vlastní přínos prokázala autorka v rámci kapitol 3 a 4, v nichž se zabývá vývojem 

moréno-ledovcového komplexu Adygine a hydrologickým režimem hlavního jezera Adygine 

Horní. Diplomantka nejprve shrnuje poznatky z předchozích projektů a poté se detailně 



věnuje hydrologickému režimu celého jezerního systému. Denní i sezónní kolísání hladiny 

jezer a jejich hydrologickou bilanci konfrontuje s obecnými poznatky o glaciálním odtokovém 

režimu  a vztahuje je k meteorologickým datům (zejména kolísání teplot a srážek) naměřeným 

na dvou vlastních stanicích v okolí. Dosažené poznatky pokládám za velmi cenné a v mnoha 

ohledech i inovativní vzhledem k obecným poznatkům z odborné literatury.  

Závěrečné kapitoly "Diskuze" a "Souhrn" přesvědčují o tom, že autorka získala během 

zpracování diplomové práce velmi dobrý přehled o zkoumané tematice. Dokáže kriticky 

hodnotit získané poznatky a konfrontovat je s odbornou literaturou. 

Celkově hodnotím diplomovou práci Kristýny Falátkové jako mimořádně kvalitní s parametry 

práce rigorózní. 

 

 

V Praze, 10. května 2014                                                  Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 

                                                                                                        vedoucí práce 

  

 

 

 


