
oponentsW posudek na diplomovou práci:

Lenka Melounová: S o lné zvětr áv ání svrchnokřídor,ych pískovců

Křídelních stěn (NP České Šýcarsko).

Uvodní poznámky:

Práce po stránce rozsahu a formy nepochybně splňuje všechna kritéria pro diplomovou práci

k zakončení magisterského studia: 48 stran textu řádkování |,5 s 33 obrázky a7 tablIkami a

dále asi 30 stran příloh s dalšími vyobrazeními, terénní a laboratorní dokumentací. Práce je

logicky členěná, typograficky pečlivě provedená a psaná vesměs srozumitelným jazykembez

stylistických nebo gramatických zav áhání.

Význam práce v současném kontextu oboru:

Téma práce pokládám zavelmi aktuální anavíc vhodně vymezené pro potřeby diplomové

práce, Solné zvětrávání se stalo tématem širšího zájmu v důsledku (1) poškození městského

zdiva mj. solením vozovek, (2) zvýšeni atmosferické expozice oxidy síry s moŽnými důsledky

na horninové prostředí, (3) snahy lzatím nepříliš úspěšné/ matematicky modelovat vznik

dutych tvarů solným zvětráváním, (4) zvýšeného zájmu o pískovcové krajiny a procesy

v nich probíhající, mj. vzhledem k jejich turistickému potenciálu a potřebám ochrany přírody,

a (5) významu české vědecké komunity v rozvíjejících se ,,pískovcových studiích...

Dosavadní práce - na coŽ diplomantka správně upozorňuje - se relativně v nejmenší míře

dotýkaly solného zvětrávání na přirozených výchozech, a práce proto zaplňuje významnou

mezeru v poznání procesů v pískovcích.

Vědecký přínos práce:

Původním - a velmi významným _ výsledkem práce je zjištění, Že na přirozených

pískovcových výchozech Křídelních stěn existuje dvojí maximum koncentrace solí (síranů a

dusiěnanů), a to ve výšce l-1,5 m nad terénem a dá|e ve výšce 2.2,5 m nad terénem. Dále se

podařilo doloŽit, že na distribuci solí má vliv jednak výška stěn a jejich členitost' zadruhé

expozice vůči světovým stranám, Zatím nejpodrobněji bylo kvantifikováno množství a

distribuce jednotlivých mineiálních komponent solných krust na přirozených výchozech

pískovce.



/ Si|né stránky předložené studie:

Kromě jiŽ zminěných kladů (forma, jazykové hledisko, výběrtématu) vidím silnou stránku

autorky v tom, jak dobře se orientuje v laboratorních technikách' dokáŽe je na malém prostoru

srozumitelně charakterizovat avýznamně se podílet jak na provedení, tak na vyhodnocení
někteých laboratomích technik. Zejména však sije plně vědoma možností interpretace

jednotlivých použitých laboratorních metod' což není vŽdy samozřejmé ani na vyšším stupni

studia.

Náměty k další práci:

oproti laboratorní části práce se mi j eví méně suver énně zv|ádnutá část terénní. Nechci však,

aby to vyznělo jako tvrdá kritika _ rozhodně to tak nemíním. Autorka narazi|a na problém

zcela všeobecný, ato získání omezeného počtu reprezentativních vzorků z ve|mi složitého

systému, o kterém nevíme přesně, jak funguje (obdobný problém mají třeba i hydrologové,

kteří nejsou schopni při modelování povodní vyhodnotit místně velmi omezené přívalové

srážky). Při podobných příležitostech autoři obvykle pracují se směsicí náhody' praktických

omezení apředběžných - často intuitivních - závěrŮ. Podobně byly dle mého mínění

odebírány vzorky i v tomto případě. V souladu s cílem práce byly vzorky odebrány z výšek
stěn re|evantních pro (velmi cenné!) srovnání se so|ným zvětráváním v budovách, zmíst
různě exponovaných větru, srážkám atd. Ve smyslu náhody však byly získány vzorky z míst

relativně pohodlně dostupných, z plošek, kde byly solné výkvěty dobře vidět, a z míst' které

byla autorka schopna výstiŽně charakterizovat. Výsledky práce tak kromě zodpovězení

většiny výčených cílů kladou řadu dalších otázek, např.:jaký je profil koncentrace solí ve

stěnách vysokých desítky metrů;jak se mění sloŽení solí v průběhu ročních období;jak rychle
se obnoví solná krusta po jejím odstranění či vymytí. Na některé z těchto otázekmyslím
mohla již předložená práce dát odpověd'- např. by asi nebyl problém s pomocí pracovníků

NP ČŠ odebrat vzorky z větších výšek lanovou technikou. Nechci se však uchýlit k neferové

kritice ve smyslu, že ,,mohlo být uděláno ještě toto a toto.., když předložené výsledky jsou i

tak dostatečně bohaté, přesvědčivé a poloŽené otázky jsou vymezeny vcelku logicky

Drobné připomínky:

Str. 2 - nejčastějšími mechanismy jsou rozpouštění, hydratace... atd. namísto ... je

rozpouštění ... .

Str. 5, obr. 2 - v převzaté ilustraci měly být popisky přeloženy do češtiny.



Str. 6: nevím, proč je v tabulce minerálů uveden carnallite a nikoli poěeštěné karnalit.

Str. 7 - střední turon na Bukovci ... Bukovec je název obce, tedy ...u Bukovce.

Str. 17, l8 _ s ohledem na to, Že distribuce solí je asi rychle se proměňující veličinou, mělo

být uvedeno také datum odběrů, eventuálně struěná charakteristika počasí v předchozím

období (pokud někde jinde v textu či přílohách datum uvedeno je, omlouvám se za

nepozornost).

Str. 25 - druhotně zpevněná procesem tzv. druhotného zpevnění - stylistická neobratnost

Str. 34 _tvtzení, že nabohacení sádrovce u povrchu horniny může potvrzovatjeho

atmosférický původ, mi přijde neopodstatněné. Nemá zcela stejný efekt případnápozice

evaporaění fronty na hranici hominy s atmosférou?

Závér:

Celkově hodnotím diplomovou práci Lenky Melounové jako výrazně nadprůměrnou a vřele

doporuěuji její přijetí a lrysoké hodnocení. Dou|ám, že bude ve zkrácené podobě adekvátně

publikována a Že jeji autorka bude v naznačeném směru výzkumů pokraěovat.

Y Praze dne 23.5.06 RNDr. Radek MikuláŠ. Usc.


