
Posudek oponenta bakalářské práce Terezy Dlabáčkové  

s názvem Podmínky vzniku mury z 15.5.2014 ve Smutné dolině (Zípadní Tatry) 

 

Bakalářská práce T. Dlabáčkové má 65 stran včetně obrázků a jednu přílohu 

(geomorfologickou mapu). Jedná se o kombinaci rešeršní práce a případové studie s analýzou 

příčinných srážek a vlastním geomorfologickým mapování. Z tohoto pohledu je rozsah práce 

naprosto dostačující, až nadstandardní. Základem rešeršní části jsou především analýzy 

prahových hodnot příčinných srážek, i když autorka pojednává i o murách jako takových, 

včetně terminologie, jejich třídění apod. Nicméně hlavním tématem celé práce je skutečně 

analýza srážek a toto by se dle mého názoru mohlo objevit i přímo v názvu, byť autorkou 

použitý název (poněkud širší) není chybný.  

 

1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Cíle práce byly stanoveny konkrétně a lze konstatovat, že byly splněny. 

2) hodnocení práce s literaturou 

Dobrá práce s domácí i zahraniční literaturou. Lze konstatovat, že autorka prostudované 

literatury dobře využila, neboť formulovaný text má dobrou odbornou úroveň. Následují 

pouze drobnější výhrady:  

Většina prací použitých při rešerši je zaměřena buď na publikace o prahových hodnotách či na 

přehledové články o murách. Minimum článků se týká konkrétních případů z jiných lokalit. 

Těchto článků je celosvětově skutečně hodně, ale nevadilo by, kdyby si autorka některé z nich 

přečetla. (Těžiště bakalářské práce má být v rešerši.) Autorka toto zdárně překlenula tím, že 

srovnávala „svoji“ lokalitu s publikovanými metodikami a tedy nemusela zobecňovat dílčí 

„case studies“, nicméně jedna poměrně důležitá souborná analýza prahových hodnot zřejmě 

unikla, a to Guzetti F. et al. (2008). Důležitá je z toho důvodu, že pojednává o velkém 

souboru událostí (byť zahrnuje navíc i případy mělkých sesuvů). 

3) hodnocení užitých metod a postupů 

Metodika vlastní práce je uvedena a byla v principu dodržena. V práci je rovněž dodržen 

rozdíl mezi rešeršní částí práce a vlastními výsledky, což nebývá vždy zvykem. 

4) hodnocení argumentace a interpretace 

Terminologicky nejsou v práci zásadnější chyby a lze říci, že se studentka dobře orientuje 

v odborné literatuře a umí poznatky interpretovat. Nicméně tzv. turbulentní typ mur přiřazuje 

autorka pouze k Alpách či Tatrám – tam se tak nazývají, ale stejný proces pod jiným názvem 

můžetme najít třeba na Kavkaze či v Andách, ale pořád jde geneticky o stejný proces. Někde 

tedy mohla být i tabulka regionálních názvů. 

5) hodnocení odborného přínosu 

Z hlediska odborného přínosu hodnotím práci pozitivně především proto, že představila 

metodiky analýzy a hodnocení prahových hodnot, provedla vlastní hodnocení zpracovávané 

lokality a srovnala tuto lokalitu s publikovanými výsledky (v Diskuzi). Předpokládám, že 

zpracování bakalářské práce bude pro studentku přínosné i z hlediska pochopení 

geomorfologického vývoje dané oblasti a pochopení funkcí geomorfologických procesů. 

Pokud bude autorka v dané lokalitě pokračovat se zpracováním magisterské práce doporučuji 

vyhotovit geomorfologickou mapu širšího okolí, aby bylo možné interpretovat výsledky 

v rámci vývoje dané oblasti (např. další tvary a procesy na svahu v okolí). 

6) hodnocení formální stránky 

Odborný styl je potřeba pozitivně ohodnotit, jak již bylo výše uvedeno, grafické prvky 

považuji za zdařilé. Velmi kladně hodnotím, že autorka zařadila do textu všechny potřebné 

části práce (např. metodiku, vlastní výsledky, diskuzi, závěry jsou stručné a jasné atd.). 

V principu autorka předvedla, že by byla schopna již po bakalářském studiu napsat odborný, 

řádně strukturovaný článek.  



V kap. 4.1. se u charakteristiky mur pojednává i o jejich vzniku, přičemž následuje kap. 4.2 

zaměřená přímo na „Příčiny vzniku mur“ – to to je trochu obsahový překryv. V kapitole 4.2. 

se uvádí též vliv předchozích srážek – mohl zde být i API. 

 

Konkrétní připomínky a dotazy:  

Na str. 10 se uvádí, že tuto murovou dráhu identifikoval již Mahr (1973), lze tedy 

předpokládat, že podobné události zde proběhly již v minulosti. Pokud ano, pak mi chybí 

v geomorfologické mapě starší akumulace z těchto událostí. A jsou nějak datované? 

Na str. 20 v obecné charakteristice mur je potřeba zohlednit, že zdroj materiálu do koryta 

může být i z bočních svahů, který je pak druhotně mobilizován. (Toto nemusí být případ vámi 

studované mury, ale tato kapitola je obecná.) 

Na str. 21 přebíráte od Hungra (2005) termín „sesuv proudového typu – mura“. Zde pozor na 

překlad slova „landslide“ – může jít o sesuv (v užším slova smyslu - mechanismem pohybu 

sesouváním) i obecně o pojem pro různé svahové deformace (i jiné mechanismy pohybu). 

Na str. 22 citujete klasifikaci Brundsen (1973): „katastrofické mury, lahary a proudy na 

horských svazích a suťové proudy omezené na údolí….“ Přívlastek „katastrofické“ vypovídá 

především o vztahu ke společnosti a jejím výtvorům, tedy o případech kdy je společnost 

velkou měrou postižena – zde nemusí být rovnítko s intenzitou daného procesu. Následující 

věta (od 6. řádky str. 22) o katastrofických murách a příčinách jejího vzniku je opět nevhodně 

koncipována, navíc pokud by se jednalo o prostředí sopečného materiálu, pak by šlo o lahary 

a přitom lahary tam máte uvedené jako samostatné.  

Na str. 23 uvádíte charakteristiku tzv. plošného typu odtržení. Zdrojem (iniciováním) mury 

mohou být i skalní sesuvy, které by sem svým charakterem zapadaly – zde je potřeba 

zohlednit směr rozpukání či úložné poměry (do svahu či po svahu) – toto pak ovlivňuje dost 

zásadně stabilitu daného svahu. 

Na str. 24 charakterizujete transportní zónu – v případech delších drah se stává, že úsek 

celkově charakterizovatelný jako transportní zóna může mít lokálně i kratší akumulační 

úseky, kde se pak při transportu část materiálu uloží. V principu jde o lokální snížení unášecí 

schopnosti, jež může mít různé důvody. 

Str. 31 zde uvádíte, že data o srážkách z Lomnického štítu jsou vhodnější, ale nenašel jsem 

zdůvodnění. 

Str. 33 Proč jste pro srovnání použila modely zrovna z Kalábrie, Pyrenejí a oblasti Benátek ? 

Na str. 30 i 35 se opakovaně mluví o geomorfologické mapě – vhodné by bylo uvést do 

závorky (viz Příloha 1). 

 

Za klady práce považuji: a) dobrou práci s prostudovanou literaturou – studentka se musela 

vypořádat s poměrně velkým množstvím informací; b) kvalitní odborný styl vyjadřování i 

jazykovou vyspělost; c) práce správně obsahuje vlastní zhodnocení a závěry poměrně výstižně 

oceňují lokalitu. 

Nedostatky práce jsou pouze ve formě drobných nepřesností a rozsah studované literatury 

mohl být i širší. 

 

Závěrem: 

Studentka se dobře orientuje v geomorfologické problematice a literatuře na zvolené téma, má 

dobře vybrané téma a umí formulovat myšlenky, což je příslibem pro kvalitní – či dokonce 

velmi kvalitní budoucí práci; koncepce práce (i její struktura) je vyhovující. Doporučuji 

bakalářskou práci Terezy Dlabáčkové k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 

 

V Praze, 18.8.2015         Doc. V. Vilímek 

Guzetti, F. et al. (2008): The rainfall intensity–duration control of shallow landslides and 

debris flows: an update. Landslides, 5,1, 3-17. 


