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Michal Jurdík: Hodnotenie fyzicko-geografických výskumov Vysokých Tatier v rokoch 

1969-2008 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Posuzovaná práce má výlučně rešeršní charakter, zahrnuje 58 stran textu, 5 vlastních 

fotografií autora, 4 převzaté mapy a jednu tabulku. Seznam literatury zahrnuje 78 titulů, 

převážně domácích. Cíl práce je jednoznačně formulován v úvodní kapitole. Text práce je 

logicky a přehledně strukturován do pěti hlavních kapitol, které uvádějí, popisují, diskutují a 

shrnují oba hlavní cíle - hodnocení poslední etapy fyzicko-geografických výzkumů Vysokých 

Tater a charakteristiku dílčích složek místního přírodního prostředí. Práce je psána slovensky, 

stručným a výstižným jazykem. 

Navzdory úpravám, které autor provedl po neúspěšné obhajobě předchozí verze své 

práce, předložené k obhajobě v červnu 2011, přetrvávají v posuzovaném rukopisu některé 

nedostatky. Název práce nevystihuje přesně obsah práce, jejíž největší část zaujímá fyzicko-

geografická charakteristika zájmového území. Volba časového období 1969-2008, pro které je 

proveden výčet a komentář publikací s fyzicko-geografickou tematikou, není v práci 

vysvětlena. V mapě zájmového území (str. 8) není zakreslena hranice Vysokých Tater ani 

v textu zmiňovaných podcelků. 

Hlavní část práce představuje fyzicko-geografická charakteristika zájmového území. 

V této části jsou popsány jednotlivé složky přírodního prostředí Vysokých Tater s výjimkou 

reliéfu. Ten je zmiňován pouze v souvislosti s vývojem zalednění a úlohou současných 

modelačních činitelů na s. 12-14. V kapitole věnované geologické stavbě území mohly být 

informace o stáří hornin z 50. let minulého století nahrazeny aktuálnějšími 

geochronologickými daty. Půdy jsou charakterizovány pro území celých Tater, a popis tak 

obsahuje i půdy, které se ve Vysokých Tatrách nevyskytují. V kapitole věnované klimatickým 

podmínkám chybí zmínka o faktorech, které jsou rozhodující pro charakter místního podnebí, 

a informace o období, za které byly vypočítány údaje o teplotě vzduchu uvedené v textu. 

Nedostatky přetrvávají v kapitole věnované biogeografii území, kde chybí především základní 

charakteristika jmenovaných vegetačních stupňů a celkové zhodnocení zoogeografických 

poměrů. 

Fyzicko-geografická charakteristika i kapitola věnovaná hodnocení nedávných výzkumů 

je poznamenána nedůsledným popisem studovaného území, který většinou opomíjí polskou 

část zájmového území, a místy naopak postihuje celé Tatry. Nevyváženost informací o polské 

a slovenské části zájmového území je patrná zejména v kapitole 3, kde jsou pro polskou část 

území uvedeny pouze práce s geomorfologickou tematikou. Omezený okruh citovaných prací 
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polských autorů kontrastuje s tvrzením na s. 45, podle kterého v období 1969-2008 pochází 

nejvíce odborných prací právě od těchto autorů. 

V diskusní kapitole není komentován pokrok, kterého bylo z hlediska fyzicko-

geografických výzkumů Vysokých Tater dosaženo ve sledovaném období 1969-2008. Nejsou 

zde rovněž uvedeny aktuální otázky současného výzkumu. 

 

Celkové hodnocení předložené práce: 

Navzdory výše uvedeným nedostatkům doporučuji předloženou práci Michala Jurdíka 

přijmout k obhajobě a hodnotit ji stupněm dobrá. 

 

Bilíkova chata, Slovensko, 6.9.2011 

Zbyněk Engel 


