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Posudek na diplomovou práci K|ary Vočadlové:
,,Glaciální formy reliéfu v okolí Čemého

Jezera na Sumavě...
Struktura práce:

Předložená práce má 108 stran, 16 tabulek, 11 grafu' a

3I

obrázků (map, profilů,

s9hémat a fotografií) vložených přímo v textu. Členěnípia.. je
logické u pr"nt"o,,é do osmi

zák|adních kapitol,'.včetně anglicky psaného abstraktu
u ..,*u.y, a odpovídá modernímu
uspořádání odborného textu. Majoritní část práce zaqimajívlastní'áetoď,lý.r.aty
a jejich
komentář vdiskusi (str.27-94), tedy půvoáních
ieis,l,- obsahu práce! íešeršníčást tvoří
kvalitně podané shrnutí literatrny věnované glaciá1nímu reliofu
šuiná"y r.ř9-13) a stručné
fyzickogeograÍické charakteristice studované1okality (str, 14-26).
Na piac) je velmi cewté, že
autorka zbytečně neopisuje jevy slovy, ale vyjadřuje sě presně jednoznačně
a
prostřednictvím
graflr, schémat a tabulek.
Forma práce:
Technické provedení textové části i grafických příloh předloženépráceje
na vysoké
úrovni. Při přebíraní dat a informací řádně cituje pošt"púi.v souladu
s citačníetikou. Autorka
pro morfometrické studie a vizualizaci rnýsledků pouzita ctSu, programů
Statistika a Excel a
osvojila si pracovní postupy při práci s nimi, přičěmžprokáza|aznačnou
dávku samostatnosti
při řešenívmiklých problémů'Celý text je napsán kultivovanou
češtinous minimem překlepů
a formálních chyb, které byly vyznačeny v textu. Formulačníči odborné
nedostatky byly
autorkou odstraněny ještě v době konzultací se školitelem.

obsah práce:

PředloŽená práce vychází z dat získaných v terénu (geomorfologick;im
GPS
mapoviíním,odběrem vzorků, Schmidthammer těstoviíním)
a lňratorním výzkumu (na
zák|adě podrobné morfometrické a morfostrukturní ana|ýzy
vytvořené.
ovr.Ú'
granulometrické rozbory, statistické testování a modelovéni--.zastíiění,
'"ák-křivky,
tvorba
stanovení ELA). Dá se tedy konstatovat, že K|ára Vočadlová pouŽila
vsectrny metody, které
|ze v támci softwarového a přístrojového vybavení Katedry
fyzické geograťre a geoekologie
Přf UK pro stanovené cíle použít.
V práci provedla morfometrickoll ana|ýzu reliéfu a jeho glaciálních forem,
zmapova|a
a morfologicky charakteizova|a a klasifikova|a g|aciálni
akumúace stejnájako dalšífo.my
v destrukčnímsegmentu glaciálního reliéfu, stanovila
rozšířeníza|eďnění včetně směru
pohybu

ledovce a nastínění geneze pleistocénníhozaledně ní
zájmového území.
obsah předloŽené diplomové práce.jasně ukazuje, že Lvalitativně
pie,ur'u:" standard
pro tento typ prací. Kromě obvyklé studie vytvořené
na zák|adě pubtr<ované literatury a
terénníhg pruzkumu ptokáza|a vlastní kreativiiu a vytvořila
velmi dobrou studii věnovanou
glaciá1nímu vyvoji reliéfu Čeméhojezeru na Šumavě. Jako první
se pokusila několika
metodami nazák|adě relevantních dat stanovit uroveň ELA v této části
Šu-uuu.
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Neje1 na zák|adě výše uvedeného se dá kónstato vat, žek řešení
stanoveného

úkolu přistupovala aktivně, kreativně

a

svědomitě. Se školitelem byla v permanentním

kontaktu a na svěřených úkolech vyčených v rámci řešenédiplomové
práce pracovala
samostatně.

Velice oceňuji její přístup i konstruktivní laitické uvažovánínad řešenými problémy,
kdy sama upozorňova|a na nesrovnalosti a navrhovala řešení vzniklých
problémů,zejménapři
modelování k-kŤivky a stanovení ELA (tzv. Temperature-precipitatňn
ÉLA)
Hodnota předloženépráce je o to větší,že pouze nekonstatovala
terénnímči
laboratorním výzkumem zjištěná data, a|e tato dále statisticky
zpracova|a, .noá.touuta s nimi,
věnovala se kauzálním vztahům a jejich ana|ýzemezi jednottivymi
slozkámi ..nen, a kriticky
diskutovala dosaŽené výsledky.
V předložené práci K|ara Vočadlová ptokáza|a, že wní správně použit
širokéškály
modemích geomorfologických metod při řetení odborného p,oble*u 'a
dokétže vědecky
pracovat. Vzhledem ke splnění stanovených cílů
a obsahově kvalitní diplomové prácí,
doporučuji diplomovou práci Kláry Vočadlovék obhajobě s
k|asifikaci vy.uorně.
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