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 Úvodem posudku chci pochválit autorku za výběr tématu a přístup k jeho zpracování. 

Zabýval jsem se v minulosti opakovaně, i když ne systematicky, popisu půd od antických 

autorů a jejich znalostmi půd a praktickými radami na jejich využití. Byl jsem překvapen,  

jakou úroveň jejich znalosti přírody dosáhly. To je dobré pro uvědomění si, jak dlouho jsme 

museli v Evropě po zániku antického světa čekat na obnovení gnoseologického a kritického 

přístupu při odkrývání nových přírodních zákonů a hledání příčinných vztahů mezi přírodními 

jevy. To, jak v současnosti vědecky bádáme, je přímé pokračování metodických postupů 

antických učenců. Jestliže v jejich dílech dnes nalézáme někdy úsměvné výklady a názory 

není pro jejich nevzdělanost, ale důsledek absence dílčích poznatků hraničních disciplín a 

technické vybavenosti. 

 V bakalářské práci Anny Leglerové nenacházím žádné výrazné nedostatky a proto 

budu v povinných částech posudku velmi stručný. 

Splnění zadání práce 

Cíle práce autorka splnila, kompilace je tvůrčí a vynalézavá. Úctyhodný je soubor 

prostudovaných děl antických autorů a komentářů k jejich dílům. Obdobné rešeršní práce a 

komentáře z jiných oborů jako např. zoologie, botanika, astronomie, fyziky, matematiky jsou 

častější, ale geomorfologie vyžaduje daleko podrobnější hledání, protože jako samostatná 

disciplína neexistovala. Anna Leglerová zmínky o geomorfologických jevech se snaží 

úspěšně třídit nejen podle tvarů reliéfu a lokalizace těchto jevů, ale i geneze a snaží se je 

konfrontovat se současnými geomorfologickými názory a názvoslovím. Velkou pozornost 

také věnuje antropogenním tvarům, které vznikaly v souvislosti s rostoucími technickými 

možnostmi při stavbách cest, kanálů, vodovodů, obranných systémů a dolů na těžbu nerostů.  

Postup a věcná správnost řešení  

Postup práce si autorka vytyčila v metodice a tu důsledně dodržuje. Používá správnou 

terminologii při komparaci se současnou geomorfologií.  

 



Hodnocení užitých metod a postupů 

Autorka se správně snaží dávat do souvislostí tehdejší vnímání světa a možnosti objektivního 

popisu různých jevů. Mimo studium antických autorů je v práci správně vysvětlena 

výjimečnost Středomoří a jeho předurčenost k vzniku antického světa, který přinesl tak 

inovativní myšlenky oproti těm, které vznikaly v tehdy i dříve existujícím civilizacím 

Mezopotámie, Egypta a dalších. Možná deformace tohoto názoru však může být důsledek 

neexistence písemných zpráv z těchto civilizací. Tato výjimečnost velkou měrou souvisí 

s fyzicko-geografickým vývojem oblasti, který je stručně a výstižně popsán v kap. 2. Pouze 

poznamenávám, že fyzická geografie Středomoří, tak jak je kapitola nazvána, by musela 

obsahovat i klimatologii, hydrografii, pedologii a další. Oceňuji také souhrny citovaných 

autorů a jejich tabelární a grafické vyjádření. To je také dobrý výchozí bod pro případné 

následníky obdobného studia v dalších disciplínách. 

 

Hodnocení argumentace a interpretace 

Autorka používá logickou argumentaci a správně interpretuje tehdejší názory do současné 

geomorfologie. Názory antických učenců na příčiny různých endogenních procesů se možná 

překvapivě shodují na větru. Mořeplavba, hlavní fenomén rozvoje civilizací ve Středozemí 

počínaje Féničany, vyžadovala důkladné poznání jeho sezonality, síly i směrů. Proto byl 

patrně považován i za tak podstatný v hledání příčin dalších procesů a jevů. 

 

Hodnocení odborného přínosu 

Práce přináší ucelený přehled antických znalostí jevů souvisejících s geomorfologií a jistě 

poslouží i jiným disciplínám jako vodítko, jak případně postupovat ve snaze o poznání svých 

antických kořenů. 

 

Hodnocení formální stránky. 

Práce je čtivá díky dobrému slohu a minimu chyb. Nemám žádné výhrady ani k přílohám, i 

když bych přivítal podrobnější lokalizaci popisovaných fenoménů v příloze 2. Měřítko mapy 

je však limitující. 

 

Několik dotazů autorce k zodpovězení: 

Do jaké míry jsou antická díla, které známe především v podobě několikanásobných 

překladů, většinou směrem řečtina-arabština-latina-angličtina/čeština, srovnatelná a 

v jednotlivých výrazech autentická? 



Je možné lokalizaci geomorfologických tvarů a procesů v mapě na příloze 2 dovést až do 

lokální úrovně a zda existují pokusy o jejich identifikaci v současném reliéfu? 

Použití vyhledavače ve studovaných textech závisí na zadání klíčových slov a může vést 

k ztrátě informací z hledáčku našeho zájmu. Můžete uvést příklady při vyhledávání některých 

geomorfologických tvarů a jevů? 

Jakou máte představu o pokračování ve své odborné práci a jestli v této nastoupené cestě 

existuje možnost dalšího bádání? 

Závěrem konstatuji, že Anna Leglerová předložil bakalářskou práci, která splňuje nároky, 

které jsou na ní kladeny a doporučuji jí oponentní komisi k přijetí, předběžnou známku 

„výborně“ upřesním podle průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze 3. 6. 2016 
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