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s názvem Přírodní ohrožení jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice 

 
Bakalářská práce D. Halžové má 52 stran, včetně příloh a je sepsána ve slovenském jazyce. 
Základem je rešerše literatury na dané téma – využito bylo 44 publikací převážně domácích 
(tj. českých či slovenských) a 4 internetové zdroje. Práce současně obsahuje vlastní 
hodnocení. 
 
1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Cíle práce byly stanoveny relativně obecně a lze konstatovat, že byly splněny. 
 
2) hodnocení práce s literaturou 
Dobrá práce s domácí literaturou. Lze konstatovat, že autorka prostudované literatury dobře 
využila, neboť formulovaný text má dobrou odbornou úroveň. Nicméně domnívám se, že i 
v takto zadaných cílech práce mohla být prostudována literatura zabývající se evaluací 
přírodních ohrožení (v obecné rovině) a mohla tedy být i více zohledněna zahraniční 
literatura.  

Koncepční připomínka: charakteristiku seismické aktivity daného území bych 
očekával za kap. 2.2. Geologické poměry. Neboť toto jsou vstupní, přebíraná data, podklady 
apod. Zde je prezentováno v kap. pod „typy procesů“. Nic samozřejmě pak nebrání s těmito 
(velmi důležitými podklady) dále pracovat, hodnotit je apod. Naopak jako nadbytečné se mi 
v souvislosti se zadáním práce jeví např. biogeografická charakteristika území.  
 
3) hodnocení užitých metod a postupů 
Práce kvalitně zpracovává geomorfologický vývoj – toto není vždy jednoduché, protože je 
potřeba se orientovat v poměrně velkém množství literatury. Výsledky lze považovat za 
věrohodné.Grafické výstupy jsou přebírané – zde tedy jejich kvalita závisí na zdrojovém 
materiálu. 

V práci bohužel chybí kapitola Metodika. Práce má skoro výhradně rešeršní charakter 
– autorce možná přišlo nadbytečné popisovat „metodiku práce s literaturou“; nicméně pokud 
by tuto kapitolu zavedla, mohla se např. zamyslet nad zdroji literatury (více zahraniční), nad 
zdroji dat (vhodnější geologické podklady) apod.  
 
4) hodnocení argumentace a interpretace 
Terminologicky nejsou v práci zásadnější chyby a lze říci, že se studentka dobře orientuje 
v odborné literatuře a umí poznatky interpretovat. Při zběžném prohlédnutí práce není 
zřetelné, která část je čistě rešeršní a která je vlastním zhodnocením studované literatury. Při 
hlubším studiu lze hodnotící část nalézt pod kap. 5. Současné geomorfologické procesy… . 

Dotaz: „Na str. 37 hodnotíte exogenní geomorfologické procesy ve vztahu 
k Jaslovským Bohunicím – byla jste osobně na dané lokalitě? Jak strmé jsou sklony svahů 
v bezprostředním okolí? Je lokalita ohrožena sesuvy ?“ Dále: Jak by elektrárnu ohrozila např. 
větrná eroze? 

Kapitola Diskuze je sice obsahově zajímavá ale nesplňuje podle mne účel ve smyslu 
„konfrontace vlastních výsledků s literaturou“. 
 
5) hodnocení odborného přínosu 
Předpokládám, že zpracování bakalářské práce bude pro studentku přínosné z hlediska 
pochopení geomorfologického vývoje dané oblasti a pochopení funkcí geomorfologických 
procesů. Již podstatně méně se ale studentka (pravděpodobně) dověděla o metodách evaluace 
přírodních ohrožení.  
 



 
6) hodnocení formální stránky 
Odborný styl je potřeba pozitivně ohodnotit, jak již bylo výše uvedeno, grafické prvky nejsou 
příliš četné a jsou převzaty. 
 
Za klady práce považuji: a) dobrou práci s domácí literaturou – studentka se musela 
vypořádat s poměrně velkým množstvím informací; b) kvalitní odborný styl vyjadřování i 
jazykovou vyspělost; c) problematika Jaslovských Bohunic je představena v rámci širších 
souvislostí – zasazena do kontextu, jak vývoje reliéfu tak i popisem procesů v jiných částech 
Slovenska; d) práce správně obsahuje vlastní zhodnocení a závěry poměrně výstižně oceňují 
lokalitu. 
 
Za nedostatky práce považuji následující: a) místy nevhodná struktura práce – chybí zcela 
kapitola Metodika, kapitola Diskuze má podivný obsah a není zřetelný rozdíl mezi rešeršní 
částí práce a vlastním zhodnocením. Občas se přeskakuje z čistě lokální problematiky v okolí 
J. Bohunic (jeho hodnocení) do zcela nesouvisejících geologických poměrů (např. 
v Handlové). 
  
Závěrem: 
Studentka se velmi pravděpodobně dobře orientuje v geomorfologické problematice, má 
dobře vybrané téma a umí formulovat myšlenky, což je příslibem pro kvalitní – či dokonce 
velmi kvalitní budoucí práci; nicméně předložená bakalářská práce trpí dost výrazně 
neujasněnou  koncepcí (strukturou). Doporučuji bakalářskou práci Daniely Halžové 
k obhajobě (hodnocení podle průběhu obhajoby). 
 
V Praze, 29.8.2014 
Doc. V. Vilímek 
 
 

 
 
 
 
 
 


