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Cílem bakalářské práce Lukáše Šmídka bylo v první řadě vyhledat lokality s výskytem 

krasových hornin v rámci tzv. Pošumavského krasu v sušické pestré sérii Moldanubika, dále 

je charakterizovat z hlediska jejich strukturně-tektonických vlastností a provést analýzu 

zákonitostí prostorového výskytu vápencových vložek. Práce rovněž obsahuje stručný přehled 

geologických a fyzickogeografických charakteristik studovaného území. 

Práce zahrnuje 63 stran textu a dále 14 stran převážně fotografických, mapových a 

tabulkových příloh. V úvodní kapitole autor popisuje polohu zájmového území, poté 

následuje geologická a FG charakteristika studované oblasti, zaměřená převážně na 

geologický vývoj zdejších vápencových vložek. Dále se autor věnuje podrobně vzniku a 

výskytu krasových hornin v rámci sušické pestré série a popisuje detailně jednotlivé lokality. 

Následuje kapitola „Metodika a výsledky“, které poněkud netradičně slučuje metody a 

výsledky, které jimi autor získal. Práci uzavírají souhrnné kapitoly „Diskuse a shrnutí“ a 

„Závěry“. 

Struktura práce je poměrně přehledná a logická a jazyk je s výhradami přiměřený a 

srozumitelný. Poněkud neobvyklé je sloučení kapitol „Metodika“ a „Výsledky“, nicméně 

autor obě složky provázal natolik, že by bylo obtížné a časově náročné je oddělit.  Rovněž 

diskuse je z větší části spíše shrnutím práce, a nikoli kritickým rozborem zjištěných i 

nastudovaných informací, to ale do značné míry ospravedlňuje zadání práce jako rešeršní 

studie s cílem shromáždit podklady a informace pro navazující práci magisterskou.  

Grafická úroveň práce je na slušné úrovni, s množstvím názorných ilustrací a 

původních grafů. Seznam použité literatury je ucelený, neopírá se ovšem o mnoho 

zahraničních publikací, což ovšem na druhou stranu souvisí s důsledně regionálním 

zaměřením práce.  

Lukáš Šmídek pracoval na své bakalářské prácí velmi intenzivně, ovšem zejména 

v posledních týdnech před jejím odevzdáním, což se částečně projevilo na zpracování 

některých kapitol, zejména v závěru práce. Se školitelem byl v kontaktu rovněž spíše na konci 

období zpracování, zato ovšem velmi intenzivně. Autor měl zpočátku značné potíže 



s písemným vyjadřováním, zejména odborného textu, takže některé části práce bylo třeba 

opakovaně předělávat. Nicméně se domnívám, že finální podoba práce je na poměrně dobré 

odborné i jazykové úrovni. 

Cíle práce, uvedené v zadání, se podle mého názoru podařilo splnit, ačkoli i v tomto 

případě by mohla být vlastní praktická část práce rozsáhlejší. Naopak velmi oceňuji fakt, že 

již v této práci jsou první výsledky vlastních terénních prací, ačkoli ne všech, které autor již 

provedl.  

Předložená bakalářská práce Lukáše Šmídka podle mého názoru splňuje formální i 

věcné nároky, kladené na bakalářskou práci. Proto, ačkoli jsem uvedl některé připomínky a 

kritické poznámky, doporučuji přijmout práci k obhajobě a hodnotit ji jako velmi dobrou. 

 

V Praze dne 3. 9. 2011 

 RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 
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