
Oponentský posudek k magisterské práci Kristýny Falátkové 
 

„Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový 
komplex Adygine)“ 

 
 
Předložená magisterská práce, navazující na dlouhodobý český výzkum přírodních rizik a 

ohrožení v horských oblastech Kyrgyzstánu, sestává ze 100 stran textu včetně 70 obrázků, 5 
tabulek a 2 textových příloh. Přehledná logická struktura sestává ze 6 hlavních kapitol, 
přičemž na popisné a teoretické kapitoly v první části práce navazuje stěžejní čtvrtá kapitola, 
shrnující hlavní výsledky hydrologického výzkumu na lokalitě Adygine, jehož se autorka i 
osobně zúčastnila. Práce je čtivá, pečlivě zpracovaná, s minimem překlepů či stylistických 
nedostatků, vybavená bohatou grafickou výbavou. Zásadnějším formálním nedostatkem je 
pouze opominutí značného množství literárních zdrojů citovaných v textu v přiloženém 
seznamu literatury (viz další připomínky), dále bych v textu doporučoval uvádět česká 
exonyma, pokud existují (např. Ťan-šan). U všech fotografií je také vhodné uvádět jejich 
zdroj. 

V úvodních třech kapitolách autorka uvádí do problematiky výzkumu jezer ohrožených 
průvalem hrází, věnuje se klasifikaci ledovcových jezer a jejich režimu, spouštěcím 
mechanismům průvalu následovaného povodní typu GLOF (glacial lake outburst flood), 
monitoringu potenciálně nebezpečných jezer a komplexní fyzicko-geografické charakteristice 
lokality Adygine. Následuje zevrubné zhodnocení vývoje ledovcového komplexu Adygine na 
datech dlouhodobého výzkumu v období let 2007–2013. K této části práce nemám 
závažnějších připomínek, autorku pouze žádám o vysvětlení pojmu "horská černozem". 

Zásadním přínosem autorky je podrobně rozpracovaná čtvrtá kapitola, věnující se 
hydrologickému režimu ledovcového jezera Adygine. Nejprve jsou jasně představeny typy 
dat, způsob jejich sběru a použité metody zpracování dat do grafické podoby. Dále autorka 
prezentuje výsledky týkající se kolísání hladiny jezera v rámci ročního a denního cyklu, 
hodnocení průtoku na povrchovém výtoku z jezera a celkového zhodnocení přítoku a odtoku 
vody do/z jezera a také jeho sezonality. Tato část práce svědčí o důsledné a svědomité práci 
autorky, stejně jako o důkladném osvojení metod hodnocení hydrologické bilance jezera 
řízené různými zdroji vodnosti a typy odtoku. K této části bych měl následující otázky: 1) 
Podle čeho byly dopočítávány chybějící průtoky pro měsíční průměry v srpnu 2008 a 2011 
použité k dalším výpočtům bilance jezera? 2) Proč byla zvolena nadmořská výška hladiny 
3541 m pro zjištění průměrného podzemního odtoku při plnění jezera? 3) Jak lze vysvětlit řekl 
bych až extrémní zpoždění odtoku (4–12 hodin dle obr. 60) na výtoku z jezera, existuje 
nějaké přímé srovnání z jiného literárního zdroje? V jinak kompletních výsledcích dále 
postrádám explicitní informaci o tom, kolik % celkového ročního odtoku vody z jezera připadá 
na povrchový, resp. podzemní odtok.   

Následující kapitola se věnuje diskusi možných nejistot měření a zpracování dat a 
porovnání získaných výsledků s relevantními zahraničními studiemi. Tuto část rovněž považuji 
za zdařilou, poukazující na schopnost autorky kriticky přistupovat k získaným výsledkům. V 
rámci diskuse bych se autorky zeptal, s jakou možnou nepřesností je spojeno použití jednotné 
(pro všechny vodné stavy) konsumpční křivky ve tvaru exponenciální funkce? 

V závěru autorka shrnuje dosažené poznatky o dynamice vývoje lokality Adygine a 
hydrologickém režimu stejnojmenného jezera s konstatováním, že 5–6 let je příliš malá doba 
na to, aby mohl být ve jeho vývoji pozorován nějaký trend, což získané výsledky svou 
meziroční rozkolísaností potvrdily. 

 
Další připomínky 
 
• v seznamu literatury nejsou uvedeny citace, na něž je odkazováno v textu (Bates et al. 

2008, Nijssen et al. 2001, Middelkoop et al. 2001, Dvořák et al. 1997, Li et al. 2007, Zhou 
et al. 2010, Janský et al. 2011, Gao et al. 2010, Reynolds 2000, Xie et al. 2012, Plafker a 
Eyzaguirre 1979, Vuichard a Zimmermann 1987, Fujita et al. 2008, Bolch et al. 2008, Liu 
et al. 2004, Fujita et al. 2009, Aizen et al. 2006, Bolch 2007, Kutuzov a Shahgedanova 
2009, Mayer et al. 2008, Yamada a Sharma 1993, Dyurgerov 1995, GLOF Monitoring and 
Early Warning System 1999, IPCC 2007) 



• indexy rozlišené zdroje (Huggel et al. 2004a,b) je nutné rozlišovat i v seznamu literatury 
• str. 11 - zkratka GLOF by měla být vysvětlena hned při jejím prvním uvedení 
• str. 14 - autor se správně jmenuje T. Watanabe 
• str. 13 - správně má být ...publikoval Kershaw et al. (2005). 
• str. 15 - hřbet se správně nazývá Terskey Ala-Too 
• str. 17 - obr. 2 se týká pouze jezer hrazených ledovcem 
• str. 25 - na rychlost proudění má vliv viskozita, nikoliv hustota jako taková (rtuť poteče 

rychleji než med) 
• str. 28 - je nutné rozlišovat mezi zdrojem vodnosti a zdrojnicí 
• str. 29 - chybí bližší vysvětlení zkratky RMSE 
• str. 31 - použití fluorescenčních barviv nemusí mít nic společného s izotopovou hydrologií, 

spíše se v ledovcovém výzkumu používají silně kontrastní látky typu fluoresceinu 
• str. 35 - u citací zdrojů je správné v celém textu uvádět buď "et al." nebo "a kol." 
• citací internetových zdrojů chybí název (téma) internetové stránky a aktuální datace 
• str. 37 - je vhodné v celém textu uvádět buď anglický přepis Ala-Too (Ile Ala-Too) nebo 

český ekvivalent Alatau (Zailijský Alatau, popř. Zailijský hřbet) 
• str. 43 - je vhodné uvádět všechny názvy buď anglickým přepisem nebo počeštěnou 

formou (viz Kungey vs. Alajský) 
• str. 56 - latinské názvy se píší s velkým (rodovým) písmenem a vždy kurzívou a je vhodné 

je uvádět vždy, když zmiňujeme český ekvivalent 
• str. 56 - na obr. 32 nejsou zobrazeny travnaté alpínské louky, jak odkazuje text 
• str. 59 - na obr. 35 je chybný popis profilů v legendě 
• str. 60 a 61 - špatná kvalita obr. 36 a 38, patrně z důvodu absence vektorového zdroje? 
• str. 69 - při zobrazení průměrných hodnot je nutné v tabulkovém procesoru ručně přiřadit 

vypočtenou průměrnou hodnotu vždy prostřední hodnotě průměrované řady, takto se řada 
v grafu jeví "vyoseně" 

• str. 89 - text odkazuje na sloupec pro rok 2007, který na obr. 64 není zobrazen 
• str. 92 - na konci 2. odstavce uveden chybný odkaz na obr. 68 
• str. 104 - zdroj Grabs a Hanish má mít vročení 1993 (viz odkaz na str. 23) 
 
 
Shrnutí 
 

Kristýna Falátková zpracovala kvalitní magisterskou práci, která významně přispěla 
k poznatkům o dynamickém režimu proglaciálních jezer v ablační zóně vysokohorského 
zalednění, představujících potenciální riziko ohrožení průvalem. Prokázala velmi dobrou práci 
s literaturou, schopnost třídit a analyzovat data z terénního výzkumu a kriticky přistupovat k 
získaným výsledkům v rámci širšího geografického kontextu. I přes uvedené připomínky, 
které lze brát jako doporučení pro vyšší kvalitu další publikační činnosti, splnila autorka beze 
zbytku požadavky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě s navrženým 
klasifikačním stupněm výborně. 
 
 
 
V Praze, 13. května 2014. RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 


