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Vyjádření vedoucího bakalářské práce

Vyjádření   vedoucího   k předložené   bakalářské   práci   Lenky   Křížové    „Genetické   typy
nezpevněných sedimentů a j ej ich charakteristiky" :

Exoskopická  analýza  zm představuje  metodicky velký potenciál  pro  geomorfologii,
ale  i  další  obory,  které  se  zabývají  studiem  vývoje  krajiny  (geologie,   archeologie  atd.).
Umožňuje  získat informace  o  kvalitě transportu sedimentu a tím i  o  fluidu,  které transport
zprostředkovávalo,  což  dává  možnost  rozpoznat  genezi  tvarů  reliéfli.  Bohužel, jako  každá
relativně mladá metoda má málo  odbomíků, kteří ji ovládají.  Úkolem Lenky  Křížové  bylo
seznámit se a zvládnout principy této metody.
Struktura. foma a obsáh oráce:

Předložená  práce  má  65  stran,  7  tábulek,  a  38  dalších  grafických  prvků  (mpky,
obrázky  a  graíý).   Předložená  práce  se  sestává  z osmi  hlavních  kapitol,  které  respektují
strukturu odbomých textů, tj. obsahují vymezení cílů, použité metody, výsledky a diskusi.

Předloženou práci  lze  rozdělit  do  tří  základních oddílů.  První tvoří  rešeršní  část  (str.
10-40),  ve  které  se  autorka  zaobírá  hlavními  charákteristikami  nezpevněných  sedimentů,
přičemž  se,  ve  shodě  se  zadáním  práce,  soustřeďuje  na  mikrotextury  povrchu  zm  podle
geneze  jednotlivých  typů  sedimentů.  Druhý  a  třetí  oddíl  se  týká  vlastního  vyhodnocení
odebraných   vzorků,   resp.   stručné,   ale   pro   účely   práce   dostatečné   Íýzickogeografické
charakteristiky  lokalit  odběru  (str.   4146).   V rámci  třetího   oddílu  se  nacházejí  kapitoly
metody, výsledky, diskuse a závěr, které jsou  věnovány granulometrii a exoskopické analýze
odebraných vzorků.

Technické provedení textové části i grafických příloh (které j sou názomé) předložené
práce je na velmi dobré úrovni a autorka prokázala, že dokázala ovládnout práci s odbomou
literaturou a pronikla do metod odběru, přípravy a analýzy včetně vyhodnocení exoskopicky
zpracovávaných vzorků.  Text je psán kultivovan]ú a jasným jazykem odbomého stylu, bez
překlepů a bez věcných chyb plynoucích z nejasného vyjadřování. Citování použitých zdrojů
je v souladu s citační etikou.

Přesto  se  i  zde  najde  pár  drobnějších  chyb  formálního  rázu,  na  které  byla  autorka
upozoměna (např. zaměněný popisek u obr. č. 3-4 či časový harmonograin prací umístěný na
str. 50, nikoliv str. 49, jakje psáno v obsahu).
Zhodnocení:

První  oddíl  bakalářské  práce  Lenky  Křížové  představuje  z hlediska rešeršního  první
v češtině   psané   dílo   zaměřené   na   exoskopickou   analýzu.   Autorka   prostudovala   velké
množství zahraničních článků a na jejich základě vytvořila jedinečnou, přehlednou a kvalitně
vypracovanou exoskopickou charakteristiku nezpevněných sedimentů dle geneze.

Nemenším  úkolem,  se  kterým  se  Lenka  Křížová  dokázala  velmi  dobře  vyrovnat je
samotná exoskopická analýza. Na vybraných vzorcích (z nichž až na jeden se sama podílela
na odběru)  s učenou genezí  se naučila rozpoznávat specifické mikrotextury a takto získaná
data relevantně vyhodnotit.  Toto by se neobešlo bez toho, aniž by neinvestovala svůj  čas do
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spojených   se   zpracovávan]h   tématem bakalářské   práce.    Faktická   kvalita   předložené
bakalářské    práce    Lenky    Křížové   je    odrazem   jejího    příkladného    přístupu    (včetně
permanentního   kontaktu   se   školitelem   i   konzultantkou)   a   zájmu   na řešeném   úkolu   a
svědomitého, precizního výkonu.

Předloženou   bakalářskou   práci   Lenky
doporučuji k obhajobě s k]asifikací výborně.

mížové   hodnotím nadstan ardní   a
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