
Posudek školitele bakalářské práce Š. Burkytové 

 

Analýza geomorfologických projevů neotektoniky na zlomech pohoří Cordillera Blanca 

 

Předložená práce má primárně rešeršní charakter, pojednává o relativně odlehlém regionu a 

nemožnost navštívit oblast osobně byla kompenzována s prací s Google Earth. Práce současně 

obsahuje vlastní hodnocení získaných dat, což je potřeba u tohoto typu bakalářských prací. 

 

 

1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Cíle práce, tak jak byly stanoveny, byly splněny (i když cíl č. 1 + 4 mohl být spojen). 

 

2) hodnocení práce s literaturou 

Práce obsahuje 59 časopiseckých či knižních titulů. V absolutní většině se jedná cizojazyčnou 

literaturu. Práce má rovněž (zčásti) regionální charakter, tedy bylo nutné zohlednit publikace 

z různých vědních oborů (včetně geologie). Z tohoto pohledu stála studentka před poměrně 

těžkým úkolem a zhostila se jej uspokojivě. 

 

3) hodnocení užitých metod a postupů 

Z hlediska metodiky práce vycházela studentka ze známých postupů a adekvátně je použila. 

Pro vytvoření podélných profilů bylo použito dat, které jsme získali z Univ. v Kobe (v 

Japonsku) a otevírá se zde potenciál pro budoucí další spolupráci. 

 

4) hodnocení argumentace a interpretace 

V průběhu zpracovávání bakalářské práce byly drobnější problémy terminologické, nicméně 

studentka se s nimi postupně vypořádala. Zpracování bakalářské práce beru jako součást 

výuky a bylo možné zaznamenat pozitivní posun plynoucí ze studia literatury a postupné 

osvojování si odborného stylu. 

 

5) hodnocení odborného přínosu 

Největší odborný přínos práce vidím v jejím vlastním hodnocení blokové stavby pohoří. Je 

potřeba si uvědomit, že region není stále ještě tak detailně prostudován jako jiné regiony a 

proto se zde opíráme o relativně limitovaný soubor podkladů. Jedná se zde rovněž o primárně 

rešeršní práci, nikoliv o region, kde by studentka prováděla vlastní terénní výzkum. Z tohoto 

pohledu jsem přesvědčen, že studentka udělala maximum možné práce. 

Práce na tomto tématu má do budoucna poměrně velký potenciál, jelikož máme odtud 

poměrně dlouhou řadu (dosud nepublikovaných) měření současných tektonických pohybů na 

zlomové zóně a nezávisle na této práci byla na sekci geologie zpracována diplomová práce 

s geofyzikální tematikou. Všechna tato data bude možné do budoucna spojit. 

 

6) hodnocení formální stránky 

K formální stránce práce nemám větší připomínky. Přílohu č. 1 bych preferovat svázanou 

s prací, nikoliv jen vloženou. 

 

7) přístup studenta (pouze vedoucí práce) 

Studentka je pracovitá, pravidelně komunikovala se školitelem a odevzdávala část textu ke 

kontrole. Současně lze říci, že pracovala i iniciativně. V minulosti byla již na katedře práce 

s podobným tématem, ale význam této práce je v kvalitnější rešerši a lepším vlastním 

hodnocení (navíc v tomto případě se jedná teprve o bakalářskou práci a ne diplomovou, jako 

tehdy). 

 



 

Celkové hodnocení 

 

Celkově hodnotím práci pozitivně, a to pro kvalitně zpracovanou náročnou rešerši a 

vlastní zhodnocení, kde studentka prokázala schopnost soustředit různé zdroje dat a 

tyto evaluovat. Dospěla rovněž k zajímavým výsledkům, jež budou v budoucnu 

využitelné i publikačně (ve spojení s dalšími výzkumy). Navrhuji přijmout práci 

k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně. 

 

 

V Praze, 17.5.2019 

V. Vilímek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


