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Posudek vedoucího bakalářské práce Daniely Halžové „Prírodné ohrozenie v lokalite 

jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice“ 

 

    Autorka se zabývala zvoleným tématem poměrně dlouhou dobu, a to od počátku roku 2013, 

přičemž nejprve podle mého zadání prostudovala rozsáhlou literaturu o mezinárodně velmi 

aktuální problematice přírodních ohrožení velkých inženýrských děl, včetně jaderných 

elektráren. Při konzultacích akceptovala návrh schématu a postup prací, byla schopna 

diskutovat o doporučené odborné literatuře, zaměřené na sledovaný region a občas i 

předkládat zpracované části jednotlivých kapitol bakalářské studie. Hlavním negativním 

rysem série konzultací a možnosti odborného vedení při přípravě bakalářské práce Daniely 

Halžové byla (opakovaně) období, kdy se několik měsíců vůbec neozvala. Příkladem může 

být i předložená práce, jejíž současná podoba mi byla po červnové konzultaci poměrně 

nečekaně zaslána až po polovině srpna (tedy těsně před fakultním termínem jejího odevzdání), 

zřejmě proto, abych se na řádné dovolené nenudil. Texty a přílohy konečného znění 

bakalářské práce, jejíž rozsah je 52 stran včetně 9 obrázků, jsem tedy nemohl revidovat či 

s autorkou konzultovat.  

    Vzhledem k popsaným zkušenostem s postupem studií a průběhem prací je však potěšením 

konstatovat, že v tomto případě výsledek v příznivém smyslu slova předčil očekávání. Zadané 

odborné cíle práce jsou splněny, její struktura má uspokojivou úroveň a snaha vystihnout 

podstatné rysy dílčích témat byla poměrně úspěšná. Navíc je zřejmé, že autorka studie na 

základě studia a excerpce literatury při interpretaci dostupných poznatků pochopila 

mimořádnou závažnost dlouhodobých výzkumů a průběžného sledování přírodních ohrožení a 

rizik v lokalitách jaderných elektráren i úložišť jaderného odpadu pro společnost. V práci 

převažující popis geomorfologických kritérií, procesů a jevů v lokalitě jaderné elektrárny 

Jaslovské Bohunice (JEJB) nebyl záměrem vedoucího práce – spíše se tak stalo proto, že 

odborná literatura tohoto zaměření byla autorce lépe dosažitelná. (Většina výsledků výzkumu 

a podrobného průzkumu lokalit či dokonce stanovišť velkých inženýrských děl má totiž více 

než důvěrný charakter a jsou příslušnými institucemi poměrně zřídka publikovány.) 

Upozorňuji též na velmi dobrý písemný projev autorky – její slovenština je všestranně 

kultivovaná, stylisticky i obsahově korektní, což o textech výrazné většiny studentů bohužel 

říci nemůžeme.   

    Nebudu přebírat úlohu oponenta, je však nezbytné upozornit (z pohledu vedoucího této 

bakalářské práce) zejména na koncepční a hlavní odborné nedostatky. Řešené téma je 

regionálně geograficky velmi obtížné, avšak z podstaty definice přírodních ohrožení plyne, že 
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rizika je nezbytné sledovat „kruhově“, tedy i na území okolních států – v případě JEJB nejen 

na Slovensku. Dále je škoda, že se autorka v úvodních částech práce více nevěnovala dalším 

(obecnějším) aspektům a typům přírodních ohrožení velkých inženýrských děl. Vím totiž, že 

v průběhu studia této problematice a také metodice vlastní práce věnovala značnou pozornost. 

Pozoruhodná je sub-kapitola 6. 1, která je stručnou charakteristikou vlivů JEJB na její blízké 

okolí. Pravděpodobně právě díky velkým prodlevám v konzultativním kontaktu se však 

diskusní resp. interpretační část studie nevhodně prolínají s rozsáhlými rešeršními partiemi. 

Abstrakt bakalářské práce v angličtině není zdařilý, převzaté obrázky mají většinou příliš 

stručné vysvětlivky a možnost zařadit vlastní fotografie z přírody studované lokality (včetně 

geografických popisů) autorka vůbec nevyužila. 

 

Závěr: Bakalářskou práce Daniely Halžové „Prírodné ohrozenie v lokalite jadrovej elektrárne 

Jaslovské Bohunice“ doporučuji k obhajobě s návrhem na její hodnocení stupněm dobře. 

 

                                                                 Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 

 

V Praze, 1. 9. 2014 

 

 

 


