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Předkládaná diplomová práce studentky Jitky Bártové se zabývá geomorfologickou analýzou
v oblasti Velkého a Malého Blaniku (CHKO Blaník) s důrazem na periglaciální vývoj reliéfii.
V úvodní  části  autorka  podává  vyčepávající  přehled  Íýzicko-geografické  a  geologické
charakteristiky zájmového území.  V  části druhé jsou pak prezentovány výsledky vlastního
geomorfologického terénního výzkumu (charákteristika pozorovaných fenoménů a získaných
struktumích  dat  včetně  tvorby  mapové  dokumentace).  Výše  uvedené   infomace  vedou
k tvorbě stručných závěrů.

Celkově je diplomová práce poměmě zdařilá, rešeršní části elaborátu i popis a dokumentace
získaných dat jsou vyčepávající, mají logický sled a jsou vhodně propojeny. Vlastní výzkum
se opíral o dokumentaci geomorfologických fenoménů a vlastní měřem' křehkých puklinových
struktur. Právě orientace a četnost puklinových systémů má dle autorky zásadní `ýznam pro
foimování  skalních útvarů a dotvářem' reliéfi] krajiny v zájmové oblasti.  Práce bohužel trpí
nedostatky v použití modemí domácí i zahraniční literatury a to v regionálně-geologické tak i
v metodické části. Diskuzní kapitola pak chybí zcela, závěry práce jsou velmi stručné.

Studentka se místy dopouští nepřesností v použité odbomé teminologii a fáktickém obsahu
rešeršní části,  což je  často  důsledkem nevhodně volené zdrojové  literatury.  V geologických
vědách  existuje  řada  modemi'ch  zahraničních  i  domácích  prací,  které  disponují  s velkým
množstvím   žádoucích   infomiací.   Příkladem   může   být   chybná   prezentace   struktumě-
geologických dat či popis teorie puklinové analýzy.  Konvenčně by se  struktumí data měla
prezentovat ve fomě „směr sklonu / úhel sklonu" s popisem „extenzní pukliny upadají pod
úhlem xx k xx"; jejich četnost je xx;  ap.  Dále je velmi vhodné jejich zobrazování do t2v.
„orientačních diagramů", které výrazně doplní v práci podávamé inforinace o četnosti v dílčích
směrech).

Na   tvorbu   reliéfii   a   geomorfologických   prvffi   má   ve   vysoce   metamorfovaných   a
magmatických komplexech výramý a primámí vliv „duktilní" anizotropie homin (intmzivní
kontakty,  metamorfiií  a magmatické  foliace,  orientace dílčích litologií).  Je  velká škoda,  že
právě  tyto  fenomény  nejsou  v předložené  práci  charákterizovány  a  diskutovány  ačkoliv
v geologických mapách existuj e mnoho infomací tohoto rázu.

Další fomální připomínky jsem vyzmačil přímo do elektronické verze revidovaného textu a
jsou tak studentce k dispozici pro žádoucí opravy po obhajově práce.  Jedná se například o
relativně větší množství překlepů a pravopisných chyb. V určitých případech je dále použita
nesprávná foma citování použité literatury (např. Wendt et al xx in Cháb et al xx), některé
použité  citace  pak  v seznamu  literatury  chybí  zcela.  U  dokumentačních  fotografií  chybí
měřítka a údaje o prostorové orientaci.



Závěr:

Autorka prokázala schopnost nastudovat velké množství odbomé  literatury,  kterou vhodně
zpracovala do fomy rešeršní části práce. Použitá literatura je ale v několika případech volena
nevhodně, z mého pohledu je zejména v geologické ale i metodické části čerpáno ze starých,
často  překonaných  pramenů.  Na  druhou  stramu  velmi  oceňuji  míni  vlastního  terénního
výzkumu,  kde  byl  pomocí  měřem'  puklinových  systémů  a  pozorování  geomorfologických
fenoménů dokumentován vývoj vybraných prvků reliéfii krajiny. Zpracování, dokumentace a
popis získmých dat patří mezi stěžejní části diplomové práce. Předkládaná diplomová práce
přes výše uvedené nedostatky jednoznačně splňuje všechny požadavky kladené na tento druh
vědecných výstupů a j ednoznačně j i tak doporučuj i k pfijetí.
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