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Hodnocená práce je zaměřená na geomorfologické mapování s pomocí obrazových satelitních 
dat vybraného území v okolí zlomu Cordillera Blanca, Peru. Cílem bylo identifikovat a popsat 
tvary reliéfu ve vybraném území a zhodnotit vliv tektoniky na jejich vývoj.  
 Rešeršní část práce využívá aktuálních a relevantních podkladů zejména ze zahraničí a 
velmi dobře a podrobně charakterizuje studovanou oblast. Podrobně se také zabývá tvary 
vázanými na zlomové struktury včetně změn říčních koryt. Metodická část práce jasně 
popisuje provedené analýzy a použité metody, ale opomíjí sdělit způsob vzniku použitého 
(převzatého) modelu reliéfu a také se metodicky nevěnuje využití a zpracování použitých 
satelitních snímků (rozlišení, datum snímkování), což je vzhledem k míře jejich využití chyba.  
 Kromě rešerše má práce tři výsledky. Geomorfologická mapa má jasnou a dobře 
sestavenou legendu a je velmi přehledná. Je škoda, že nebyla blíže diskutována s předchozí 
mapou ve Vilímek, Zapata (1998), aby bylo možné zjistit jakým přínosem jsou v současné 
době dostupné satelitní snímky pro geomorfologické mapování. Velmi ilustrativní je 
prezentace satelitních snímků jednotlivých tvarů reliéfu, které jsou v mapě. Podélné profily 
vybraných vodních toků jsou klasifikovány do 5 typů a je popsán možný vliv 
geomorfologických procesů na jejich tvar. Poněkud chybí vysvětlení, jaká kritéria byla 
použita pro lokalizaci knickpointů a kvantitativní popis profilů. Za nejproblematičtější 
výsledek považuji popis blokové stavby vybrané části pohoří. Z práce není patrné, jaká 
kritéria byla použita pro definici jednotlivých bloků včetně předpokladu, že jsou bloky 
vymezeny vodními toky, které sledují průběh příčných zlomů. 
  Diskuse se zaměřuje spíše na zhodnocení metodických problémů než na vlastní 
výsledky práce, ale i ty jsou stručně zhodnoceny ve vztahu k použité literatuře.  
   
 
Drobné připomínky:  

- Mapa 1, mohl být vložen rozsah diskutované mapy Vilímek, Zapata (1998) 
- Obr. 7 zachycuje údolí řeky Cojup a ne Llaca. 
- Obr. 6 – 13, chybí uvedení data pořízení satelitního snímku 
- Graf 1 – 14, chybí vysvětlení šipky a okrové linie 

 
 
Práce jednoznačně splnila vytýčené cíle a doporučuji ji k obhajobě. Celkově práci hodnotím 
známkou výborně až velmi dobře, dle průběhu obhajoby. 
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