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Práce se zabývá velmi zajímavou a problematickou tématikou. V současné době 

využívá volné terény ke sjíždění více a více lyžařů a uživatelská znalost lavinové 

problematiky je věcí aktuální. 

Práce by měla navazovat na diplomovou práci V. Veselé (2009), ale nutno 

konstatovat, že se úkol ne zcela povedl. Není také jasné, proč autorka ukončila 

sledování jarem 2013, když jsme na jaře 2015 a v únoru byla zaznamenána 

v lavinovém katastru č. 8 největší lavina za posledních cca 35 let.  

Nevím, proč autorka a vedoucí práce zvolili stejné téma, jako V. Veselá, když 

perioda čtyř let je z geomorfologického hlediska poměrně krátká a k samotnému 

popsání lavinových incidentů v práci nedošlo. Nutno konstatovat, že cíl práce – 

komparace lavinové situace - nebyl naplněn, nebo je v textu dovedně skryt. 

V práci chybí i základní údaje o mechanismu lavin. Z lavinové problematiky jsou 

popsány cca na 20 stranách lavinové dráhy české strany Krkonoš a tato část 

tvoří největší penzum textu, ale tento fakt je po několik desetiletý stejný.  

Z věcného hlediska chybí v práci prvotní zdroje, jdou uvedeny pouze publikace, 

které přepisují fakta z německy psaných odborných článků či knih. Nerelevantní 

je používání zdrojů z denních periodik. Nikde v textu jsem nenašel definici lavin 

jako geomorfologického procesu, laviny nemusí být jenom sněhové.  

V diskusi jsem očekával kritické zhodnocení prací zabývající se stejnou 

problematikou, či přínos autorky k danému tématu, ale i zde jsem byl zklamán. 

Citovat V. Kořízka s vyjádřením, že oteplení přispívá k zvýšení lavinového 

nebezpečí je cca 60 let starý fakt, který se objevuje v i beletristické literatuře. 

Autorka v diskusi nevyužila žádné zahraniční zdroje. Dále jsem pak nenalezl 

v textu fakta o lavině ze dne 11. 3. 2012. Nevím proč, se v přílohách objevují 

informace o průběhu zim bez obsáhlejšího komentáře.  



V práci chybí shrnutí a skutečná komparace.  

 

Otázky k obhajobě:  

Co jsou laviny a jaký je jejich vliv na georeliéf? 

Jak by autorka vyhodnotila krajinový ráz české strany Krkonoš? 

Co se stalo 11. 3. 2012?  

Kolik bylo v Krkonoších zaznamenáno lavin za vytyčené období?  

Práci i přes uvedené poznámky doporučuji práci k obhajobě a žádám autorku o 

pečlivou přípravu na obhajobu.  

 

Ve Štěchovicích 3. 5. 2015    Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. 


