
V Praze 8.9. 2007
POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE

Posudek na diplomovou práci  Hany Balákové:  „Geneze blokových  akumulací  a jejich vztah k vývoji
reliéfii povodí Bílého Labe".

Struktura oráce :
Předložená  práce  má   108   stran,   12  tabulek  a  57  obrázků  (grafů,  map,  profilů,  schémat  a

fotografií)  vložených  přímo  v textu.  Kromě  toho  práce  obsahuje  38  vložených  příloh,  kde  autorka
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odpovídá  modernímu  uspořádání  odbomého  textu.  Majoritní  část  práce  zaujímají  vlastní  metody,
výsledky, jejich komentář v diskusi a shmutí v závěru (str.  35-97). Tedy původních, pokud nepočítáme
vložené přílohy, je 66  °/o  obsahu práce!  Rešeršní  část tvoří kvalitně podané  shmutí  literatury věnované
glaciálnímu  reliéíú  Krkonoš,  s podrobným úvodem  do  problematiky  zalednění  studované  oblasti  (str.
15-27)  a  stručné  Ďrzickogeografické  charakteristice  studované  lokality (str.  9-13  a  30-34).  Na práci je
velmi  cenné,  že  autorka  zbytečně   slovně  neopisuje  jevy,   ale  vyjadřuje  se  přesně  a  jednoznačně
prostřednictvím strukturovaných grafů, schémat a tabulek.

Foma Dráce:
Technické provedení textové části i grafických příloh předložené práce je na vysoké úrovni. Při

přebírání  dat  a  informací  autorka  řádně  cituje  a  postupuje  v souladu  s citační  etikou.  Autorka  pro
morfometrické  studie  a vizualizaci  výsledků použila  GISu,  programů  Statistika  a  Excel  a osvojila  si
pracovní postupy při práci s nimi.  Celý text je napsán s minimem překlepů a fomálních chyb, za které
lze  považovat  pouze  několik  ,kostrbatějších"  vyjádření.  Poslední  fomální  výtkou  je  nezahmutí  a
nevysvětlení   „indexu   otevřenosti"   v kapitole   věnované   metodice,   pomocí   něhož   autorka  hodnotí
jednotlivá  údolí.   Přesto   nezůstává  tento   index  nevysvětlen,   ale   děje   se   tak  v kapitole   věnované
výsledkům.

Obsah Dráce:
Předložená   práce   vychází   z dat   získaných   v terénu   (geomorfologickým   GPS   mapováním,

odběrem  vzorků,  Schmidthammer  testováním)  a  laboratomím  výzkumu  (morfometrická  analýza  nad
DMÚ a statistické testování). Dá se tedy konstatovat, že Hana Baláková použila velké množství metod,
které  lze v rámci  softwarového  a přístrojového  vybavem' Katedry Ď7zické  geografie  a geoekologie  Přf
UK pro stanovené cíle použít.

V práci  práce  autorka  provedla  morfometrickou  analýzu  reliéfii   a  jeho   glaciálních  forem,
zmapovala a morfologicky charakterizovala a klasifikovala akumulační tvary, včetně nastínění variant
vzniku  a pohýbu  ledovce.  Autorka  shromáždila velké  množství  cenných  primámích  dat,  které  navíc
dokázala pečlivě utřídit, kvalitně zpracovat, vyhodnotit a diskutovat.

Obsah  předložené  diplomové  práce  ukazuje,  že  kvalitativně  přesahuje  standard  pro  tento  typ
prací. Jáko prvni' se pokusila několika metodami na základě v terénu získaných dat relevantně ohodnotit
a klasifikovat různé typy akumulací a tak odpovědět na otázku případného zalednění údolí Bílého Labe.

Postuo a hodnocení oráce diDlomantkv na stanoveném úkolu:
Diplomová   práce   Hany   Balákové,   členky   řešitelského   týmu   grantu   GAUK   227/2005B-

GEoffRF, vznikla jako samostatný celek, který zhodnotil akumulační fomy údolí Bílého Labe. Práce
na zadaném úkolu byly zahájeny na jaře roku 2005  a ukončeny v létě 2007. Diplomantka pracovala na
svém  úkolu  nepřetržitě  a  s neobvyklou  pečlivostí  a  poctivostí.  To  ji  umožnilo  nejen  získat  velké
množství  cenných  originálních  dat,  ale  poskytlo ji  dostatek  času  i  na jejich  kvalitní  zpracování,  což
zvyšuje hodnotu předložené práce.  Kladně lze hodnotil i zdařilou diskusi, kde nad rámec zadání práce
autorka diskutuje  a kriticky hodnotí  všechny varianty vzniku  a pohybu  ledovce,  který v údolí  Bílého
Labe zanechal morénu.

Již  před  předložením  diplomové  práce  prezentovala  Hana  Baláková  dílčí  výsledky  formou
posteru („Geneze akumulačních forem reliéft v Dole Bílého Labe" - Stav geomorfologických výzkumů
v roce  2007,  2.-4.4.2007  0strava,  Přf OU  v  Ostravě,  autoři:  Křížek,  Baláková)  na  konferenci  České
asociace  geomorfologů  s mezinárodní  účastí.  Na práci  diplomantky bych  dále  vyzdvihl, jak  dobře  se



dokázala  vyrovnat  s fyzicky  náročnou  terémí  prací  v  krkonošském  reliéfu.  Nejen  na  základě výše
uvedeného  se dá konstatovat,  že k řešení stanoveného úkolu přistupovala aktivně a svědomitě, o čemž
svědčí i to, že ačkoliv mohla obhajovat již vjamím temínu, přeložila jej na podzim, aby mohla do své
práce zahmout a reagovat i na výsledky exoskopické analýzy, které byly zpracovávány na Geologickém
ústavu  AV  ČR.  Se  školitelem  byla  diplomantka  v pemanentním  kontaktu  a pravidelně  konzultovala
dílčí výsledky na zadané  diplomové práci.  0 pracovitosti a pečlivosti  diplomantky a jejímu vztahu ke
geomorfologii   svědčí  i  účast  na  dvou  kampaních  geomorfologického  a  hydrologického  mapování
projevů povodní na Blanici (2005) a Sázavě (2006) v rámci projektu Vav.

V předložené diplomové práci Hana Baláková prokázala, Že se naučila základům vědecké práce a
umí správně použít širokou škálu modemích geomorfologických metod při řešení odbomého problému.
Vzhledem  ke  splnění  stanovených  cílů  a  kvalitativně  nadstandardní  práci,  doporučuji  diplomovou
práci Hany Balákové k obhajobě s klasifikací výborně.

Posudek zpEoval: RNDr. Marek Křížek. Ph.D.           __`


