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Posudek vedoucího k bakalářské práci Anny Leglerové: „Geomorfologické znalosti v antice“. 
 
Objev mechanismu z Antikythéry, práce Heróna z Alexandrie či Archiméda ze Syrakus apod. ukázaly, 
že antická společnost byla technologicky, ale i vědomostně mnohem dál, než se donedávna 
předpokládalo. Jsou známy mnohé studie hodnotící tehdejší úroveň znalostí na poli matematiky, 
fyziky, matematické geografie, astronomie, anatomie, botaniky, zoologie, fyziologie a dalších 
přírodovědných disciplín, avšak to, jak tehdy vnímali reliéf a jak si vysvětlovali to, čemu dnes říkáme 
geomorfologické procesy, nebylo zatím prozkoumáno. V antickém světě sice geomorfologie, jako 
ostatně většina současných nauk explicitně neexistovala, nicméně objekt a předmět zájmu 
geomorfologie, tj. reliéf s příslušnými procesy ovlivňoval tehdejší společnost v různých oborech 
lidských aktivit. Umění číst reliéf bylo podmíněno praktickými požadavky společnosti, podobně jako 
tomu bylo ve druhé polovině 19. století, kdy se geomorfologie jako užitá věda formovala. Morfologie 
povrchu byla daná, ale jak si tehdy lidé vysvětlovali variabilitu reliéfu? Všímali si geomorfologických 
procesů a dokázali najít příčině-kauzální vztahy mezi procesy a formami a dokázali toho využít k 
vlastnímu prospěchu? To jsou jen některé z otázek, jejichž zodpovězení by ukázalo, jak tehdejší 
společnost vnímala reliéf, který je obklopoval a jak reagovala na projevy procesů jako byl vulkanismus 
a zemětřesení, se kterými byla vzhledem ke své poloze bezprostředně konfrontována. Zmíněné otázky 
byly motivací pro vypsání bakalářské práce, kterou zpracovávala Anna Leglerová.   
 
1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Cílem práce bylo charakterizovat a zhodnotit antické znalosti o reliéfu a procesech, které jej vytvářejí, 
poukázat na omyly antických učenců a ukázat tehdejší aplikaci znalostí o reliéfu. Vedoucím práce 
vytčené tématické okruhy a studentkou konkretizované cíle byly splněny.  
2) hodnocení práce s literaturou 
Při zpracování tohoto tématu je nutné si uvědomit specifika spojená s řešením této bakalářské práce. 
Mnohé práce se nedochovaly v původní podobě a jedná se o opisy jiných autorů, kteří citují či 
vzpomínají díla svých předchůdců. Navíc antičtí autoři byli pro středověkou a novověkou Evropu 
zprostředkováni skrz arabské přepisy, následně přeložené do latiny či starořečtiny, z nichž pak byly 
překládány do živých jazyků. Dále mnohá díla se dochovala jen útržkovitě. To vše spolu s vědomím 
časové vzdálenosti mezi naší a antickou civilizací jsou faktory, které komplikují studium, včetně rizik 
zkomolení významu textů. Studentka použila 31 prací antických autorů, ačkoliv jich musela zpracovat 
a posléze vytřídit daleko více. Dále aktivně použila dalších 46 prací a 6 internetových zdrojů 
shrnujících práce jednotlivých učenců a tématicky zaměřených na antiku či použitých pro potřebu 
konfrontace současných a tehdejších názorů na jednotlivé geomorfologické fenomény.   
3) hodnocení užitých metod a postupů 
Použité metody jsou adekvátní stanoveným cílům. 
4) hodnocení argumentace a interpretace 
Studentka vhodně srovnává a konfrontuje antické autory navzájem a snaží se najít příčiny jejich 
úsudků, užívá logické a korektní argumentace bez významných chyb. 
5) hodnocení odborného přínosu 
Bakalářská práce přináší originální přehled o představách antických učenců o reliéfu a jeho vzniku a 
dává vhled do tehdejšího chápání a vnímání krajiny, včetně podchycení tehdejšího vysvětlení příčinně-
kauzálních vztahů mezi formami a procesy, které kriticky hodnotila. Zajímavý je postřeh autorky o 
korektnosti tehdejších představ o vulkanismu a zemětřesení, tedy jevů, které jsou v této oblasti aktivní. 
Přínosem práce je rovněž zhodnocení zastoupení geneticky různých geomorfologických fenoménů v 
pracích autorů. 
6) hodnocení obsahové a formální stránky 
Předložená práce má 55 stran, včetně 5 stran seznamu literatury a 3 stran vložených příloh. Text 
doprovází 8 obrázků, 3 tabulky a 2 vložené přílohy. Přestože se jedná o rešeršní práci, má předložená 
bakalářská práce všechny základní kapitoly příslušné odbornému textu, včetně diskuse, která byla 
spolu s výsledky integrována do jedné kapitoly, což v tomto případě pro hodnocení názorů antických 
učenců je vhodné spojení. Text je psán odborným stylem s bohatým jazykem a věty jsou jasně 
formulovány. Některé, zejména přejaté obrázky (obr. 2, 3, 4, 5), by si zasloužily vyšší rozlišení a 



možná vlastní autorčino přepracování, taktéž není vhodné a správné a ani není k tomu důvod odlišovat 
grafy od ostatních obrázků. Mapy, schémata, grafy, fotografie, to vše jsou obrázky. U obrázku 2 je 
trochu nelogicky začleněna část jeho popisku do textu. Tabulky a grafy vhodně zhutňují a zároveň 
zpřehledňují podávané informace. Při práci s literaturou jsou dodržována pravidla citační etiky, 
nicméně v seznamu literatury měla být dodržena jednotná forma. Trochu nepatřičně působí závěrečná 
pasáž závěru, která svou podstatou má charakter diskuse a do závěru v této podobě nepatří. Naopak 
výsledkově-diskusní část považuji za velmi zdařilou a vhodně zpracovanou. 
7) přístup studenta 
Anna Leglerová během řešení bakalářské práce pravidelně konzultovala s vedoucím práce, což 
umožnilo reagovat na problémy vznikající během realizace bakalářské práce, odstranit chyby a 
nasměrovat práci do stávající podoby, která ji dává charakter tvůrčí rešerše. Literaturu si Anna 
Leglerová vyhledávala a opatřovala sama a při jejím zpracování pracovala samostatně. Kladně 
hodnotím nejen snahu, ale i výsledek této snahy pro zhutnění informací do podoby tabulek a grafů. 
Studentka se účastnila seminářů k bakalářské práci a během posledního semináře představila finální 
podobu vlastní práce. S průběhem práce a přístupem Anny Leglerové k tématu bakalářské práce jsem 
spokojen.  
 
Zhodnocení:         
Bakalářská práce Anny Leglerové představuje kvalitně zpracované dílo s povedenou rešerší a 
zajímavými výsledky, které odkazují na jednotlivé geomorfologické události a jevy a zároveň ukazuje 
úroveň tehdejších znalostí a chápání vazeb mezi procesy a reliéfem, s vyvozením důsledků pro tehdejší 
společnost. Tato práce se vhodným způsobem snaží zacelit mezeru, kterou máme o antických 
znalostech a tehdejším chápání reliéfu a geomorfologických procesů. Anna Leglerová prokázala, že 
dokáže pracovat se zdroji a vytvořit hodnotný odborný text. Na základě hodnotících kritérií 
bakalářských prací lze tuto práci doporučit k obhajobě, s návrhem klasifikace výborně za textovou 
část. 
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