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 Předkládaná práce je zaměřena nejen na rešerši literatury, ale také na analýzu 
získaných výsledků. Velmi přehledně a detailně shrnuje dostupné poznatky o problematice 
protržení hrází tvořených morénovým materiálem. K tomuto úkolu bylo možné použít pouze 
anglicky psanou literaturu a to i od českých autorů. Přesto je rešeršní část práce zvládnuta 
velmi dobře. Autor také vytvořil databázi jezer, u kterých došlo k protržení morénových hrází, 
kde popsal jejich dobu a příčinu jejich protržení. Data z této jedinečné databáze zajímavým 
způsobem zpracoval a zhodnotil v 6. a 7. kapitole. 
   
 Je potřeba zdůrazni velmi dobrou jazykovou úroveň práce. V textu jsou sice překlepy, 
ale celkově je velmi snadno srozumitelný a to i přesto, že většina informací byla čerpána 
z anglicky psané literatury. Takto kvalitně zpracovaný text není běžný jak u bakalářských, tak 
i diplomových prací.  
 
Drobné připomínky:  
 

- První odstavec úvodu: Pozor na hodnocení hustoty výskytu určitého jevu (v tomto 
případě protržených morénových hrází) na základě nehomogenních vstupních dat, 
jakými jsou údaje v odborné literatuře. Dostupnost či nedostupnost literatury o daném 
tématu nemusí mít vždy přímou souvislost s hustotou jeho výskytu, ale může odrážet 
zcela nesouvisející faktory. Závěry formulované na základě takovýchto dat tak mohou 
být zavádějící.  

- Tab. 1 – Typologie jezer dle způsobu odtoku vody z jezera. Existují jezera, kde se oba 
uvedené typy (povrchový a podpovrchový odtok) kombinují.  

- V celém textu, počínaje úvodem je používána zkratka GLOF. Její vysvětlení je ovšem 
až na straně 41, což je chyba. Zkratky by měly být vždy vysvětleny při jejich prvním 
použití. Tato chyba se u dalších použitých zkratek neopakuje. 

- U databáze DesInventar, by bylo vhodné popsat její základní vlastnosti týkající se 
jejího správce, způsobu tvorby, aktualizace, geografického zaměření a případnou míru 
spolehlivosti v ní uvedených informací. 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě a doufám, že předložené výsledky budou v blízké budoucnosti 
publikovány v odborném tisku. Celkově bych práci hodnotil známkou výborně. 
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