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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 
Vyjádření vedoucího k bakalářské práci Daniela Alberta: „Variabilita morfometrických charakteristik 
vybraných typů údolních sítí“. 
 
Údolní sítě představují základní strukturu reliéfu, která svým tvarem a uspořádáním vypovídá zejména o 
charakteru fundamentu a prostřednictvím zpětných vazeb o vývoji reliéfu a krajiny. Údolní sítě jsou 
hodnoceny různými morfometrickými charakteristikami, které se více či méně hodí pro vzájemné 
srovnávání a které různou měrou odrážejí fraktálovou podstatu a vliv měřítka, v němž jsou studovány. 
Cílem předložené bakalářské práce bylo porovnat hodnoty morfometrických charakteristik jednotlivých 
typů údolních sítí, které byly zpracovány v literatuře. Bakalářská práce Daniela Alberta tak měla tématicky 
navázat na obhájenou bakalářskou práci Michala Kusáka "Morfologické typy údolních sítí". Úkolem bylo 
vytvořit si soubor charakteristik, jimiž bývají údolní sítě hodnoceny a pak provedení rešerše literatury, kdy 
byly nějaké morfometrické charakteristiky při charakteristice údolních sítí použity.  
hodnocení formální stránky 
Předložená bakalářská práce má 41 číslovaných stran a 15 vložených příloh o 13 stranách. V textu je 
integrováno 15 obrázků a 6 tabulek. Text bakalářské práce je rozdělen do kapitol, které bývají obvyklé 
modernímu odbornému textu. Avšak po obsahové stránce ne vždy odpovídají rozsahem a pojetím dané 
kapitole. Např. velmi stručný úvod neobsahuje obecnější náhled na údolní sítě a jejich morfometrické 
charakteristiky a postrádá hlubší uvedení do souvislostí. Na druhou stranu úvod naprosto zbytečně popisuje 
strukturu textu, která je vyjádřena obsahem.  
Některá tvrzení, která jsou uvedena v textu nejsou korektně formulována a fakticky je velmi těžko 
pochopitelné, co jimi autor přesně myslí. Některá z vyjádření jsou nejednoznačná a nesrozumitelná či 
chybná (např. str. 14, kap. 4.2, 2.3.4. a 6. věta - bylo by vhodné, aby je autor během prezentace osvětlil; str. 
33 "údolní sítě ve strmých oblastech"???; str. 34 "Jelikož tato charakteristika nepřikládá takovou váhu 
protažení sítě, pořadí je více logické"???). V textu se nachází velmi mnoho formálních chyb, které není ani 
možné všechny vyjmenovat. Z těch nejnápadnějších je to nelogické uspořádání pořadí obrázků, kde např. 
obr. 2,3,4, 5 a 6, předcházejí obrázky s vyššími pořadovými čísly. Dále je v textu odkazováno na tabulku 3, 
která fakticky není součástí textu, tam jsou jen tabulky 3a, 3b, 3c, 3d. Nesprávně jsou umisťovány tečky 
značící konec věty před citaci, která dané větě přísluší. Není dodržovaná forma jednotného stylu, např. v 
názvech kapitol je někdy mezera mezi číslem a názvem, totéž platí pro psaní kurzívou, které postrádá 
jakoukoliv logiku a smysl. Mezi formální chyby patří rovněž pouhé oznámení o existenci tabulky či 
obrázku, místo vyjádření informace, co daná příloha vyjadřuje, co je jejím sdělením. Např. "... typy sítí jsou 
pak porovnávány pomocí sloupcových grafů každé charakteristiky (obr. 15)". U grafů nejsou vždy popsány 
osy. Značkový klíč je zbytečně komplikovaný. Označení hodnocených údolních sítí je poměrně nepřehledné 
a děje se skrz čísla, resp. kódy, které nejsou vysvětleny. Naprosto zbytečným se jeví vysvětlivky přiřazující 
barvě písmeno, aby to pak ve vysvětlujícím textu bylo přiřazeno typu sítě. U obr. 9-12 je sice zapsáno, co 
bylo použito pro topografický podklad, ale fakticky topografický podklad není v mapkách vůbec znázorněn. 
Po kartografické stránce je zde mnoho kartografických chyb např. obr. 10 se vymyká kartografickým 
zvyklostem. Uspořádání tabulky a grafu na str. 29 je nestandardní. Seznam autorů v tabulce 3 není seřazen 
dle abecedy atd. Autor nesprávně užívá termín proměnná ve významu rys, znak či charakteristika. Další 
formální chyby jsou vyznačeny v manuskriptu. Abstrakt není správně napsán, neboť neobsahuje hlavní 
výsledky práce. 
hodnocení práce s literaturou  
Až na drobnější prohřešky lze konstatovat, že při práci s literaturou bylo postupováno v souladu s pravidly 
citační etiky. 
I když hlavní část práce vychází z literatury a autor použil k jejímu vzniku celkem 49 cizojazyčných titulů je 
politovánihodné, že s touto a další literaturou nebylo aktivně pracováno v diskusi.   
hodnocení argumentace a interpretace 
Některá z tvrzení vyskytující se v textu nejsou dostatečně podložena, např. str. 35 "textura sítě je pro 
rovnoběžný typ údolní sítě reprezentativnějším ukazatelem" (není jasně podloženo a není vyjádřeno v čem 
tkví ona větší reprezentativnost, zvláště, když každá charakteristika /textura a hustota/ je definována a 
vyjadřuje něco jiného). Na druhou stranu v diskusní části autor ukazuje, že dokáže logicky a správně 
vysvětlit některé jevy, s nimiž se setkal ve výsledcích. 
hodnocení užitých metod a postupů 



Metodika není zcela bez problémů. Není vysvětleno, jak a proč byly vybrány ty morfometrické 
charakteristiky, které byly dále studovány, ačkoliv to bylo řešeno na jedné z konzultací. Dále podstatným 
metodickým nedostatkem je nejasnost, které charakteristiky autor převzal z literatury a zda musel a případně 
které musel sám pro dané sítě vypočíst. Rovněž pro zhodnocení variability by byla vhodnější širší statistická 
základna včetně, hodnot středu a měr rozptylu.   
hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Hlavní cíl práce byl splněn, nicméně je třeba osvětlit zejména metodické problémy popsané výše. 
hodnocení odborného přínosu 
Vlastní přinos předložené práce je velmi těžké hodnotit, jelikož práce trpí metodickou nejednoznačností, 
která ovlivňuje validitu výsledků. Negativní připomínky k předložené práci lze shrnout do tří zásadních 
okruhů: 
1. práce trpí metodickou nejednoznačností 
2. práce trpí velkým množstvím formálních a kartografických nedostatků. 
3. práce s literaturou mohla být hlubší, což se mělo odrazit v diskusi. 
K obsahovým nedostatkům lze zařadit i absenci přehledové mapy, která by ukázala, kde se vyskytují 
hodnocené v literatuře popsané údolní sítě. S tím je i spojená chybějící stručná charakteristika těchto lokalit. 
Stejně tak chybí ve výsledcích zjištění získaná z vybraných typů v ČR, rovněž i zde by měly být tyto 
"vzorové" údolní sítě jasně a jednoznačně lokalizovány a popsány. Zvolená forma popisu území je 
nevhodná. 
Pozitivní na práci bylo, že autor projevil samostatnost a v diskusní části, prokázal, že dokáže logicky a 
věcně správně interpretovat některé výsledky. Kladně lze hodnotit i dobře provedené zhutnění informací o 
morfometrických charakteristikách údolních sítí, které provedl formou tabulky. 
přístup studenta 
Daniel Albert se aktivně účastnil seminářů k řešení bakalářské práce, nicméně z výše uvedeného hodnocení 
práce je jasné, že její řešení neprobíhalo zcela standardní formou a to z podhodnocení časové náročnosti 
tvorby bakalářské práce ze strany autora. Bohužel to se pak odráží v celkovém dojmu z předložené práce, 
kde jsou pod řadou formálních a věcných chyb a nedostatků zastřena hodnotná data a výsledky. 
Fakticky školitel neviděl práci ani jednotlivé kapitoly kompletní, natož finální verzi, což značně komplikuje 
efektivní posuzování práce, filtrování chyb a znemožňuje na ni nahlížet z globálního pohledu. Nicméně k 
předkládaným částem byla celá řada připomínek formálního a věcného rázu, které však ne vždy byly z výše 
uvedeného nedostatku času autorem zapracovány.     
Zhodnocení:         
Předložená bakalářská práce obsahuje kvalitní jádro, kterým je zhodnocená literatura, které však bylo 
bohužel zakryto zbytečnými formálními a věcnými chybami a nedostatky, kterých se bylo možné vyvarovat.  
Na základě hodnotících kritérií bakalářských prací lze tuto práci doporučit k obhajobě, s klasifikací dobře 
za textovou část. 
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