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Vyjádření vedoucího bakalářské práce 

 
Vyjádření vedoucího k předložené bakalářské práci Tomáše Kysilky: „Morfologické 
charakteristiky polygonů ledových klínů arktické zóny“. 
 

Polygonální tvary ledových klínů patří do skupiny forem reliéfu vázaných na 
permafrost a lze je tedy zařadit mezi indikátory specifického klimatu. Morfologie polygonů 
ledových klínů zřejmě odráží vlastnosti prostředí a to nejen klimatické. Ledových klínů lze 
velice dobře využívat při detekci a charakteristice permafrostu, což nyní, v době zvýšeného 
zájmu o klimatické změny a jejich projevy, činí z ledových klínů atraktivní téma. V současné 
době, kdy jsou volně k dispozici družicové a letecké snímky s velkým rozlišením, je možné 
studovat tyto tvary snadno prostřednictvím metod DPZ, které přinášejí do studia tohoto 
fenoménu nové možnosti. S jejich pomocí je možné dohledat v reliéfu i fosilní polygony 
ledových klínů, resp. jejich pseudomorfózy, a nebo umožňují studovat ekvivalentní formy na 
povrchu jiných těles Sluneční soustavy. Paleogeografický význam těchto tvarů při studiu 
prostředí je nesporný.  
Úkolem Tomáše Kysilky bylo definovat znaky povrchové (vnější) morfologie polygonů 
ledových klínů ve vztahu k vnitřní struktuře a lokálním podmínkám na základě studia odborné 
literatury a získané poznatky aplikovat při morfometrické charakteristice na vybrané studijní 
oblasti arktické zóny.  

 
Struktura, forma a obsah práce: 

Předložená práce má 57 stran, 25 obrázků a 8 tabulek. Technické provedení textové i 
obrázkové části je na velmi dobré úrovni. Při práci s literaturou jsou dodržována pravidla 
citační etiky. Text je psán odborným stylem bez zásadnějších věcných nedostatků a chyb. 
Některé pasáže textu by mohly být jinak strukturovány (kap. 2.4 a 4.8) a některá souvětí by 
mohla být formulována poněkud obratněji a zejména stručněji, např. stanovení cíle práce je 
zbytečně rozvlečeno do celého úvodu. Jisté výhrady mám ke kapitolám vodstvo a půdy u FG 
charakteristiky, které mohly být úplnější, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že se jedná o 
lokality, kde sehnat patřičné informace není úplně triviální. Předložená bakalářská práce se 
sestává z osmi hlavních kapitol, které respektují strukturu odborných textů. První rešeršní část 
se věnuje permafrostu a s ním spojenými geomorfologickými procesy, stavbě ledových klínů, 
morfologii polygonů ledových klínů a jejich paleogeografickému výzkumu. Pak následují 
kapitoly „metody“, „FG charakteristika vybraného území“, „výsledky“ zaměřené na 
morfometrickou charakteristiku polygonů ledových klínů, „diskuse“, „závěr“ a „seznam 
použitých zdrojů“. V souladu se zadáním a standardním charakterem bakalářských prácí tvoří 
dominantní část práce rešerše, s tím, že na jejím základě byly provedeny analýzy na 
tréninkových datech.  
 
Zhodnocení:         

Tomáš Kysilka začal na své bakalářské práci pracovat na podzim roku 2009. Veškerá 
data, se kterými pracoval si sám opatřil. Výběr studijní oblasti byl určen zájmem Tomáše 
Kysilky o oblast arktické Kanady, který se projevil mimo jiné i tím, že bude absolvovat stáž 
v Kanadě, kde by se měl studovanému fenoménu dále věnovat. Kladně hodnotím entusiasmus 
s jakým Tomáš Kysilka pracoval a jak dobře se zorientovat v literatuře, což dokazuje velmi 
pěkně zpracovaná rešerše, kde se musel opírat téměř výhradně o zahraniční literaturu. Tomáš 
Kysilka po celou dobu tvorby bakalářské práce pracoval svědomitě, na konzultace docházel 
pravidelně a vždy připraven s návrhy řešení odborných problémů, které během tvorby 
bakalářské práce vyvstaly. Dovoluji si konstatovat, že Tomáš Kysilka se plně věnoval 
zadanému úkolu a vytvořil po obsahové stránce velmi kvalitní práci, která splnila zadání.  

Předloženou bakalářskou práci Tomáše Kysilky hodnotím jako zdařilou, s velkým 
potenciálem pro pokračující práci diplomovou a doporučuji ji k obhajobě s klasifikací 
výborně.  
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