V Praze 26.8. 2019
Posudek vedoucího diplomové práce na práci Matyáše Razíma: „Vliv reliéfu Hrubého Jeseníku na
vzdušné proudění“.
1) Hodnocení splnění cílů
Hlavním cílem řešeného tématu bylo definovat anemo-orografické systémy Hrubého Jeseníku a to bylo
v diplomové práci splněno. Řešení práce se opírá o analýzu vlajkových forem stromů nad alpinskou hranicí
lesa, rozložení sněhu na dvou profilech, data z meteorologických stanic, publikovanou literaturu a
klimatický model proudění z AV ČR. První dvě úlohy byly zdrojem vlastních výsledků, zbývající tři zdroje
dat sloužily zejména pro validaci a diskusi vlastních výsledků.
2) Hodnocení formální a obsahové stránky a argumentace
Předložená diplomová práce má 87 číslovaných stran včetně seznamu literatury. Práci doprovází 23 příloh,
zařazených za seznamem literatury. Prvních 8 příloh slouží pro geologicko-geomorfologickou
charakteristiku území. Přílohy č. 9 až 21 představují vlastní výsledky a přílohy 22 a 23 zachycují výřez
z modelu Hanslian & Hošek (2015), který byl použit pro porovnání s vlastními výsledky M. Razíma. Přímo
do textu je zakomponováno 33 obrázků a 8 tabulek, které vhodně doplňují vlastní text. Struktura textu
odpovídá současným požadavkům na odborný text, jehož hlavními částmi jsou úvod (s. 12˗13), rešerše (s.
14˗29), charakteristika území (s. 30˗48), metodika (s. 49˗57), výsledky (s. 58˗67), diskuse (s. 68˗81), závěr
(s. 82) a seznam literatury (s. 83˗87).
Text, který prošel několikerou revizí, je psán srozumitelně s minimem překlepů a terminologicky správně
(až na zaměňování termínu hřbet-hřeben, bylo by tedy vhodné při ústní obhajobě vysvětlit tyto
geomorfologické termíny). Obrázky i tabulky jsou přehledné, ilustrativní a po obsahové stránce bez vady a
na vcelku dobré grafické úrovni. U některých grafů je zbytečně obsažen duplicitní popisek jako integrální
součást obrázku (např. obr. 18), rovněž některé grafy směrů deformovaných korun by měly mít zmenšený
popisek, aby jednotlivá čísla směrů se nepřekrývala (např. obr. 26). Mapky jsou čitelné a bez zásadních
kartografických nedostatků. Jedinou připomínku lze mít jen k převzaté geologické mapě, kde legenda je
opatřena, jak je u geologických map zvykem, čísly u jednotlivých barev, ale v mapě tato čísla již nejsou,
obecně lze říci, že pro potřeby práce by stačilo použít zjednodušenou geologickou mapu.
Vzhledem k tomu, že text prošel během vzniku diplomové práce několikerou revizí a vzhledem k tomu, že
obsahové připomínky byly z velké části autorem reflektovány, tak nemám obsahových připomínek. Stejně
tak nemám výhrady k argumentaci, která je korektní a je opírána o literaturu a data.
Hodnocení metodického základu a práce s literaturou
Při řešení práce bylo použito zejména dat, která si nasbíral mapováním vlajkových forem a měřením výšky
sněhové pokrývky v terénu. Postup při mapování je popsán detailně v textu. Jistým nedostatkem je, že
použitá klasifikace korun vlajkových forem stromů, která je odvozena od Griggs-Putmanova indexu, není
doprovozena přímo graficky (fotografiemi či obrázky jednotlivých typů), a je představena pouze krátkým
textem, resp. odkazem na převzatý obrázek v rešeršní části s osmi stupni Griggs-Putmanova indexu. Bylo by
tedy možné, aby jednotlivé autorem rozlišované typy deformací korun byly představeny v průběhu obhajoby
i grafickou formou? Naměřená data jsou přehledně prezentována v tabulkách a grafech. Úpravy dat a
použité statistické nástroje jsou korektní a jsou řádně popsány a vysvětleny.
Při řešení diplomové práce se Matyáš Razím opíral o 62 odborných zdrojů, z nichž 22 je cizojazyčných
tištěných publikací. Přejaté myšlenky a informace jsou řádně citovány v souladu s citační etikou.
Hodnocení přístupu studenta
Matyáš Razím začal na tématu diplomové pracovat na podzim 2017, kdy mu byly představeny dílčí kroky,
které bylo třeba učinit pro dosažení stanoveného cíle, zároveň mu byl dán k dispozici model větrného
proudění získaný z AV ČR, který byl předmětem srovnání a diskuse s jeho výsledky. Konzultací se
zúčastňoval pravidelně, kdy byl řešen postup na jeho práci. Při řešení stanovených dílčích úkolů byl
samostatný. Kromě zmapované oblasti horní hranice lesa, sám iniciativně zmapoval vlajkové formy stromů
i v některých oblastech pod hranicí lesa.
Celkové zhodnocení včetně přínosu práce
Práce přináší originální výsledky, které upravují náhled na větrné proudění v Hrubém Jeseníku a jeho vztahu
ke zdejšímu a-o systému, což má velký význam nejen pro geomorfologii a pochopení vývoje krajiny, ale i

pro další obory (botanika, lesnictví atd.). Práce pomohla upřesnit stávající představu o funkčnosti a-o
systémů, včetně nově objeveného systému v okolí Bělé, a ukázala limity porovnávaného modelu větrného
proudění. Cenná je vzniklá databáze vlajkových forem stromů nad alpinskou hranici lesa pro celý Hrubý
Jeseník. Předsevzatý cíl práce byl splněn a předloženou diplomovou práci považuji za kvalitní a původní s
originálními daty vedoucí k novým zjištěním, a proto ji doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně za
textovou část.
Otázky k obhajobě:
K výše vysloveným poznámkám k doplnění, bych žádal o zodpovězení otázky plynoucí z obecně napsaného
druhého odstavce závěru, tj. jaké další tvary reliéfu kromě vodících údolí mají vliv na a-o systémy
v Hrubém Jeseníku a na jakých konkrétních lokalitách hrají rozhodující roli a čím lze toto konstatování
doložit.
Dále bych prosil nad rámec diplomové práce, ale tematicky s ní související, o stručné představení
současných tezí k představám směrů větrného paleoproudění a jejich změn ve střední Evropě od vrcholu
posledního glaciálu po současnost.
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