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Jan Votýpka navazuje na některé předchozí práce studentů naší katedry, které se týkají 

dnešního antropogenního vývoje zemědělského půdního krytu. Na třech lokalitách, které svou 

fyzicko-geografickou odlišností zachycují širší spektrum pedosféry, shromáždil podrobné 

doklady o erozně-akumulčních procesech. V terénu klasickou půdní prospekcí popsal značné 

množství půd v husté síti, především stratigrafii profilů a hloubky diagnostických horizontů. 

Následně získal i některá analytická data o půdách podle odebraných vzorků. Výsledky analýz 

byly částečně zadány do laboratoře VÚMOP (Cox) a částečně zpracovány autorem 

v laboratoři katedry (objemové hmotnosti). Výsledky byly zpracovány gisově a v práci jsou 

prezentovány mapami. Rekonstrukce původního reliéfu se zdařila jenom částečně. V 

původním záměru byla i kvantifikace změn reliéfu - přemístěné půdní hmoty -  v objemových 

či váhových jednotkách. Autor postupoval podle zadání diplomové práce a detailní metodický 

postup korigoval podle nových a nepředvídaných situacích při zpracovávání.  

Zadané téma je součástí přístupu k řešení degradačních jevů v pedosféře a prolíná se 

s geomorfologií. Jsem přesvědčen, že tato práce poslouží jako východisko k dalším studiím 

tohoto tematického okruhu. Důležitý článek v tomto směru bude modelování časového sledu 

procesu koluviace a jeho ztotožnění s důležitými etapami zemědělství, především stylu 

hospodaření a uplatňování ochranářských principů pro půdy. 

S přístupem autora k práci jsem velmi spokojen, nechyběl mu nezbytný entuziazmus a 

vytrvalost. Ukázal, že umí pracovat samostatně a dovede využít potřebné znalosti nejen 

z oboru pedologie, ale i dalších disciplín fyzické geografie. Méně jsem ale spokojený 

s formální stránkou práce, především s jazykovou úrovní a častými formulačními 

nepřesnostmi, které v práci nacházím. Také shledávám jistou disproporci mezi 

nashromážděnými daty v terénu a laboratoři  a jejich efektivním využití ve formě výsledků a v 

podobě kapitoly závěrů. 

Práci doporučuji k obhajobě, klasifikace velmi dobře se v průběhu obhajoby může o 

stupeň zlepšit i zhoršit. 
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