
Oponentní posudek bakalářské ptáce Jana Kaliny: Obří svahové defotmace na
vulkanic\ých os ttovech

Bakalářská práce je tvořena 48 stanami vlastnilro textu * titulíIí stfana, ptohlášení, poděkování,

abstrakt, obsah, seznam obrázků, sezí7^trt tabulek, sezr.^m příloh.

Mastní text je členěn celkem do sedmi hlavních kapitol, kdy po úvodu, metodice ptáce, klasifikaci

podmořských svahov.ých pohybů a deformací a jejích příčinách je stěžejní část bakalářské ptáce

věnována konkrétním přftladům obřích svahorrych deformací na Havajslcých osttovech.

Následuje kíátká zajímavá diskuse rrysledků, ze které 1,1pl,fi,á, že podmořské svahové defotmace

se co do objemu bltží mimozemslcým deformacím, a závět ptáce.

Ptáce obsahuje celkem 35 obúzkíl5 tabulek a2volné příIohy. Jedná se o Databázísvahoých

deformací Havajshých ostrovů a Mapu svaholých deformací Havajských osttovů. Z obou dvou

volných příloh jsou dobře paané ggantické rczměry svahowých defotmací, které jsou detailněji

popsány v textové čásipráce.

Téma ptáce lze hodnotit jako nátočné. Důvodem je zaúm telativně máIo prcbádaný segment

tématu svahových pohybů, a to jak ve světovém, tak zejména v domácím měřítku. Tomu

odpovídá i telativně obttžnějí dostupná htetaitta na toto tétna, a už jenom sezl7am shomážděné

a prostudované litetatury v dané púa \ze považovat za nadpruměrný fkon z hlediska

p o žadavků na b akalářskou ptáci.

Zptacovatel bakalářské ptáce Jan lfullna se musel vypoiádat s ne zcela uiasněnou tetminologií,

v domácích podmínkách s neexistující po&obnou klasifikací typů svahov,ých pohybů vzntkajících

pod mořskou hladinou. Definuje tak nové české tetmíny jako například termín blokovobahenní

ptoud/Iavina jako ekvivalent pro anglic\i termín debds avalanche.

Pokud jde o cíle lytčené vkapitole 1 Úvod, kde je uvedeno, že,,cnernpráce je ptovést tešetši

poznatků o svahorrych deformacích vzniklých na vulkanických osttovech - největších svahoqých

defotmacích na ZemL se zaměřením na oblast Havajských osttovů a sestavení databáze těchto

defotmací na Havajských osttovech",Ize konstatovat, že tyto cíle byly jednoznačně splněny.

Po fotmální sftánce splňuje píedložená bakaIáíská ptáce tozsah, kteý je na tento \p ptací
obecně požadován Bakalářská práce má jasnou logickou sttukturu, jednotlivé kapitoly na sebe

vhodně tavanqí. Od obecnějí pojatých kapitol v úvodních částech autoí postupně togiclry

piecházíke konkétnějizaněřeným kapitolám týkajících se Havajských osttovů. Ptáce má kvalitní

fotmá]rlt technickou útoveň.



Ptáce 1e tešedního chataktetu a vychází zbohatého počtu publikací, kteté jsou až na wýjimku

autorů Nemčok, Pašek a Rybář (1,974) a nepublikované ptáce J. Blahuta všechny vangJickém

jazyce. Autot tak při sepisování bakalářské ptáce musel ptokázat dobtou znalost angličtiny na

utovni potiebné pto sťudium daného tématu ve zdtojíchv anglickém jazyce.

Jelikož se jedná o tešetšní ptáci, autot bakalářské ptáce přebfual informace o svahov,ých

deformacích od jiných autorů. Otázkou nad rámec bakalářské ptáce v případě po&obnějšího

studia by bylo ověření, zda skutečně všechny uvedené svahové deformace z původních z&ojů

jsou opravdu svaho{mi deformacemi, nebo by s€, s ohledem fla možnou subjektivitu

v hodnocení reliéfu podmořského povtchu, mohlo jednat o podobné ftaty, ale tvořené ii"ýr"r
činitet.

Doporučení:

Je třeba uvést, že ntže uvedená doporučení nijak nesnižují r,ysokou kvalitu posuzované bakalářské

ptáce.

V tabulkách pievzatych k]asifikačních systémů publikovaných v angiickém jazyce by možná bylo

vhodné za uvedený český, nově publikovaný, ekvivalent uvést v závorce i původní anglick! název

tak, aby Čtenář i bez nutnosti podobného studia původní literatury neztrats], kontinuitu mezi

původní anglickou a nově uvedenou českou tetminologií.

Y obtázcích v texťu, kteté se týkají jeďnodiwých svaholrych deformací lze doporučit lryzrračent

obrysu svahové deformace, např. tečkovanou čátou, kteté by byto kompatibilrí s Mapou

svahových defotmací Havaj s\fch osttovů (přfloha č. 2 bakaláIské ptáce).

Ojediněle v textu chybi odkazy na c:ttovatou litetaturu (např, §7atts et al. 1985).

Odvaloqým iíceru se podle klasifikace Nemčok et ď. (1,974) mysií náhlé přemístění skalních stěn

volným pádem. V bakalářské púci je ale termín odvalové řícent spojen s angliclr,ým termínem

topple (toppiing), ktery však v klasifikaci podle Vamese (1978) znamená překlápění (tock topple,

debris topple, eath topple) spojené se vznikem takorrych trhlin za horní htanou překlápěných

bloků. Doporučuji v češtině použití spíše tetmínu ,,překlápění" místo ,,odvalové řícení". Rovněž

uvedené termíny ,,skalní stékání" a ,,zernní stékáni" neodpovídaji zažité české terminologii.

Obdobně, typ svahového pohybu ,,spíead" , v bakaláíské práci uvedený jako ,,tozvolňování
svahů", neodpovídá zcela tomuto názvu,, kter"ý Nemčok et aL (197! rczewují pto iiný typ

pohybu. Vlastní klasifikace podle Nemčok et al,1,974 je v tabulce 2 na stnně dosti zjednodušena.

I{oním se k názoru existující klasifikace uvádět v původním neuptaveném stavu. Používártt

v češtině již zažitých termínů v jiném ýztlamra,m,\žebýt zavádějící.



Výše uvedená doporučení jsou vžnesefla spíše jako upozomění na stávající klasifikace. Vzhledem

k tomu, že ptáce hodnotí podmořské svahové pohyby, nejsou tyto připomínky závažné.

Otáz|<y k diskusi:

Za svahoý pohyb typu stékání Lze ve smyslu Nemčok et aI. (1974) jev považovat do doby, kdy

horninové hmoty zastupují nadpoloviční část z celkového objemu stékajících hmot. Při

zastoupení vody více než 50o/o z celkového objemu se postupně vytácí charaktet gravitačního

pohybu a převládá vodní tíanspoít. Jak toto kdtérium vntmá altot bakalaiské ptáce v případě

podmořshých ,,blokovobahenních lavin"? Lze o tomto jevu stoptocentně hovořit jako o
svahovém pohybu?

Autot uvádína Obt. 3 převzatém z odbomé litetatury gtal,ttačnt pohyb ,,sut'ové stékání" (edná

se tedy o tečení?) a pfitom současně pío tuto kategorii hovoří o smyku. Může se blíže lryjádžtt, o

kteqf pohyb se jedná - tečení nebo smýkání?

souhrnné hodnocení:

Předloženou bakalářskou ptáci Jana Kalny: Obří svahové defotmace na vulkaniclrych ostovech

povaŽl;iji za zpíaco.va;ílou v nadstandatdní rrrovnl Autor púce ptokázal schopnost studia odbomé

[tetatuty v angličtině a jeho bakaláiská ptáce dílem, na kterém je možné dále stavět v případě

hlubšího studia. Ocenit lze také zvládnaa nowých GIS technologií, kteté autot v5nržil při

sestavování mapy svaho{ch pohybů. Ze způsobu zpracovátí bakalářské práce je zřýmé, že dané

téma a vlastní práce autota bakalaiské ptáce nutně odborně obohatilo o mnoho noqých

poznatků. Zptacovánt daného tématu |e tak přínosné i z tohoto pohledu.

Ocenění patÁ také školiteli za ýb& zajímavého nevšedního tématu a vedení pdmámě dosti

náročné bakalářské ptáce.

Předloženou bakalářskou ptáci navthuji klasiíikovat hodnocením výborně.

i. ),ý4ň
Y Ptaze,4.6.2018 Ing. Jan Novotný,


