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V návaznosti na pověření Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité 

geofyziky Univerzity Karlovy v Praze jsem zpracoval oponentní posouzení diplomové práce 
paní Bc. Kláry Pantůčkové:  

Analýza svahové deformace z vrcholu Mužský, Příhrazská plošina.  
Diplomová práce byla zpracována pod vedením Mgr. Jana Blahůta, Ph.D.  
 
Cílem diplomové práce bylo určení podmínek vedoucích ke vzniku svahové 

deformace, její podrobné mapování, určení průběhu smykové plochy a mocnosti akumulace 
zemin v akumulační oblasti.  

Předkládaná práce vyhodnocuje terénní data, získaná přímým mapováním autorky, 
v kombinaci s průzkumnými geofyzikálními pracemi kolektivu ÚSMH AV ČR. Práce je 
uspořádána přehledně, s členěním kapitol, obvyklým pro odborné práce srovnatelných 
geologických úkolů. 

 
Rešeršní část 
Rešerše odborných podkladů je vypracována velmi podrobně, s hojnými citacemi a 

mnoha schematickými náčrty. Použité podklady vhodně pokrývají odborný základ, na kterém 
je práce vystavěna. Celkem se jedná o 51 zdrojů, sestávajících z tuzemských a zahraničních 
prací, veřejných internetových registrů a map. Rešeršní zdroje jsou řádně citovány a citace 
uvedeny v závěru zprávy. Převzaté části textu a hypotéz jsou zřetelně odděleny od vlastní 
práce autorky. 

 
Terénní mapovací práce 
Při terénním mapování diplomantka vytvořila 17 dokumentačních bodů, 

fotodokumentaci a zákresy geomorfologických tvarů do mapy. Dokumentace je zpracována 
srozumitelně se zaměřením na podstatné geomorfologické znaky a odpovídá reálným 
možnostem při práci v terénu.  

 
Grafické zpracování vlastních dat 
Pro zpracování dat je využit software ArcGIS a Corel Draw, ve kterém autorka 

sestavila Mapu dokumentačních bodů a Účelovou IG mapu stabilitních poměrů. Zpracované 
přílohy jsou věcné, přehledné a snesou prezentaci na profesionální úrovni. 

Z hlediska formálních konvencí poukazuji na nutnost u všech volných příloh uvádět 
vždy úplnou rozpisku geologického úkolu.  

Pro větší přehlednost bych se u dalších podobných prací přikláněl k úplnému 
označování pozice snímků z přílohy P1- Fotodokumentace do mapy dokumentačních bodů, 
podobně, jako je tomu u psané dokumentace geologické. 

Dále poukazuji na nesoulad 3% mezi uváděným měřítkem v nadpise map v příloze 
P3 a P5 a skutečnou délkou vytištěného grafického měřítka na listech těchto map. Bez 
ohledu na důvěru v nastavení tiskáren doporučuji vždy tištěné výstupy před expedicí 
kontrolovat. 

 



Vyhodnocení odborných dat 
Způsob, jakým diplomantka naložila s odbornými daty, která měla k dispozici, byl 

v práci zřetelně vysvětlen a považuji jej za odborně správný. Při řešení diplomové práce 
měla zpracovatelka možnost participovat na týmové odborné práci, včetně cenné 
konfrontace odborného očekávání s terénní realitou, ve chvíli, kdy prováděná geoelektrická 
měření neposkytla jednoznačnou odpověď na hledanou hloubku smykové plochy. Taková 
zkušenost může být při diplomové práci i cennější nežli konkrétní přímý výsledek. 

 
 

Uvedenou práci považuji jejím obsahem, navázáním na inženýrskogeologický 
výzkum, i způsobem konkrétního zpracování diplomantkou za velmi zdařilou. Doporučené 
drobné úpravy navrhuji diplomantce ke zvážení u dalších odborných prací - jejich 
zapracování do předložené diplomové práce nepožaduji. 

 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 14. září 2016   Mgr. Jeroným Lešner 
 
     
 
 


