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Práce Heleny Kol]-arové je věnována geomorfologicky zajímavé-
mu a ve].mi at,rakiívnímu území, které dosud nebylo z větší částí
podrobně gieomorfologícky prozkoumáno a zmapováno. Celkový rozsah
texLu je ]-0B stran včetně v1ožených 33 obrázků, 23 grafů a 6 ta-
buIek. Barermé fotografíe, námětově í t'echnicky na výší, jsou až
na \rýj ímku dí1em aut'orky a veImí dobře íIustruj í charakter zkou-
maného území i mnohé detaílní tvary relíéfu. za.text. je připojena
na 20 nečísIovaných stránkách příIoha s dalšími 60 wyobrazeními
a pod páskou na koncí práce složená podrobná geomorfologická mapa

v měřítku 1:]-0 000. Grafická wýbava práce je Ledy neobyčejně bo-
hatá. Úprava textové části i všech vyobrazení včet.ně skládané ma-

py je wýborná.
Textová část' je rozčleněna do B č'ástí, z níchž nejdůležit'ěj-

ší a také nejobsáh1ejší jsou: čásL 2. (Metody a postup zpracová-
ní) a část 3. (Výsledky) . V následující diskusi jsou hlavní apli-
kované met,ody, směry zpracování a dosažené výsledky podrobeny
hlubšímu rozboru a hodnocení. Závét práce je ve1mi věcný, st'ručně
a přehledně shrnuje irýsledky. Při porormání s cí1i práce v1i.tčený-
mi v úvodu je jednoznačně patrné, že cíle byly v pIném rozsahu
splněny, přičemž v řadě případů se jedná o nové původní wýs1edky.
Text' práce je stylisticky ve1mí dobře sestaven, sepsán správným
jazykem a až na nepat'rné výjirrů<y také gramat.icky v pořádku. vÝ-
jir'}<y se t.ýkají převážně nespráwně použítých zkratek světowých
sLran, věcné správnosE.í se však nedotýkají' V textu je též řada
překlepů.

Při1ožená podrobná barevná geomorfologická mapa v měřítku
1:10 000 je jedním z hlarmích výsledků práce. Rád bych mapu ozna_
čil za zdařílou, ale z koncepčního hlediska je veImí neobwyklá
v Lom, že svahy nej sou podrobněj í rozčleněny podle (v t.extu pou-
žitých) sklonit'ostních kategorií, přest,ože sklonové poměry autor-
ka podrobně zpracovala a do práce zařadila ve formě malé mapy na
str. 49.
Kromě t'oho mám k mapě ještě násIedující poznárr.}<y: 1. značka pro
evorzní tvary je pouze v legendě, v mapě nikoliv, ačkoIiv je
v údolí vlt'avy evorzních tvarů velmi mnoho a v t.extu práce Se

o ních píše. 2 . Značka pro opušt,ěná koryt'a by měla být' v Iegendě
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dvojítou hnědou přerušovanou čarou, jako v mapě, nikoliv jedno-duchou. 3. Je pozoruhodné, že v mapě ani v Iegendě nejsou mezíantropog:enními t'vary žádné tlvozy, v j íných oblastech se běžněvyskytující. Co např. La ,,strž', západně od přehrady Lípno rI, ve-doucí ve1mi šikmo svahem, což je jístě nápadné? 4. Proč není domapy zakresIena říční Lerasa Vltawy, o které se píše nastr. 73 -7 4?
z celkového rázu práce je patrné , že autorka k ní přístupo-va].a inicíativně a s velkým zaujetím. K1adně hodnot.ím v mnohapřípadech krítické hodnocení použitých zdrojů informací, snahuvyužit moderní metodické postupy, stříz1íwý pohled na wyužítíGrS, ve1mi dobrou st.ylístiku a srozumitelnost textu, velmi bohatéa kvaIítní grafické wybavení práce, pečlivost při konst,rukci pří-loh, obrázků a grafů v textu aj. Ve1mi pozitiwním rysem je takéobjektivní přístup auLorky k hodnocení vztahu mezi disjunktirmítektonikou a údolnímí úseky pomocí tzv. índexů podobnosE.i, kt'erépo b1ižším prostudování, použití a wyhodnocení wýsledků nepokIádáza příIíš vhodné.

K některým částem práce zde uvádím
případně dotazy:

své konkrétní poznámky,

str.B - Ve 3.ř. se píše o 'íokrouhlíku zaklesnutého meandru V1ta-vy''. Nejedná se o okrouhIík, áru.o jád;;- ( jesep) zakles-lého meandru. Tato záměna sá v-praci vyskytúie opakovaně.str.9 - obr.1: Značka v mapce pro příroání.."ói.,á.i 
"" neshodujese značkou v legendě.str.12 - místotrpodle uášra'j_*í 

-bÝt.spr.'Pod1e Máškystr.]-2 - odkaz na citaci (Puffer í;-'- Cech s ko1 . , L962) nenísprávný, Puffer nebyl črenem onoho kolekLivu a je Lřebauvést' letopočet, kdý jei.ó |iace vyš1a.st.r.1-7 - u obr.2 (sěor. mapaál"""ňaži-ň'"*",,st'r.26 - než ''dlouňá snenoia--.ó"ř;ň;á,,o je asj- správnější ndlouhotrvající sněhová poriýv:<á'i ---

s|.r.27 - odkaz na citaci i't,iemáeto,,ou (2oo1) klasífikací'' má býLklasifikací lqěmáčka a r<oi.-izdorl - totéž str.28, 29sLr.33 - označení některých.proriiú veáengcrr iěřě,,uň.'",,podélnéua jiných 
'za -,pt?čnéi j;-;ň";á.str.34 - nesprávný odkáz na ciÉaci., iige".,ooová a kol. (1985) " mábýt spráwě Bezvodová, oemek, Zeman (1985). (Podle St..normy: 'lU pubIíkací dvou až t'ří autorii sá-ůváaějí ; ;i-t'aci všichni auLoři.l' Též sti.ag , ez/eq á ás. Nesprávnáje i cít'ace v seznamu líterat.ury na str.97.str.36 - Růžícowý diagram četnosii-;ňĚ.ů z1omů má vzh]edem k vel-mi ma'ému póčuu -Éa"jú-i"í;ňůi po.,". orientační ýznam(Lýká se téŽ sLr.56, }raf ršl.,str.37 - ''příčné profíly tokú''"ňŤjÍ-"uýt. =p.. příčné profily údo-

i'$i'I::ních tórri - stejňě, -j":.o.j" ě;-;.|ri=r. profilů
str.3B - ,'podélné profily vedené akumulací..kamenných moří v je-. jich spodní, střední 

" ň"i"i...Ěásti'' - p;;É i,bodetné,,rstr.39 _ Nespr. umíst'ěná závorka 
"-"ár.."u na cítaci (Léž str.57)
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str. 65

sLr. 69

str. 71

Seznam
stoj í i
nalezl
str. 97

str.99

- Nesor. odkaz na citaci ''Schenková a spol (]-9B4) ''. Má být'
Schěnková, Schenk, Kárník (1984)

- Místo ''krystalícké horniny'' má být meLamorfované hor.
- Měl by býL uveden odkaz ná citaci práce, V€ které Se po-

jednává o díagramech Sneeda a Folka.
- Ňení správné- řadít' erozně-d.enudační svahy mezi tvary

tluviálirí, na jejich vzniku se podílí až přes 3 desítky
různých svahowýcň procesů a přímá fluviální činnost' (te-
dtr tákoucí -rodý) já pouze 1eáním z nich (stékajíeí sráž-
kóvá voda) ,roteŽ- se t'ýká í skládané geomorfologické ma-
py 1:10 000.

- ší<a}ní mísy nejsou fluvíálního původu (teay dílem tekou-
cí vody)

- u obr.r9 (skalní hradba) a 20 (izolovaná ská1a) je až
příIiš stručný popís, t.ot.éž í obr.15 a L7 na s.6B, 2I na
s.72 a 27 na s.76.

sLr.72 - Úpady jsou tvary zahloubené do t.erénu. Je t'edy jistě
vhodnějÉí uvádět. mezi jejích rozměry spíše hloubku než
''ýšku''.

sLr.77 - síd1a nejsou antropogenními tvary
str.79 - Co se rózumí rormirrácí |'Tvar zájmové oblasti v příčném

směru je veImí členit.ý? lh]aÁná ŠeŠřálz '. nnut.íliteraLuřy je dobře a přehledně sesLaven, Zd povsar
množst'ví.próstudovaných- a použitých prací. V seznamu jsem
pouze dvě chybné citace:

- Citace: Bezvódová, B. a ko1. (1985) má být, správně Bez-
vodová, B., Demek, J., Zeman, A. (1985) . Název Léže prá-
ce má být sprármě: Met'ody kvarterně geologického a geo-
morfo1o}ického rrýzkumu (nikoliv tÍ. . .kvartérního geolo-
gíckého...'')

- čitace Quitt, E. (]-971) .. název periodika má být sprámě
Studía geographica (nikoliv''Studia Geografia'')

Závěreěné hodnocení
Helena Ko11arová předIožíLa k obhajobě velmi dobrou práci.

Prokázala, Že ovIádá práci s rozsáh1ejším souborem odborné 1ite-
ratury, dobře se v ní oríentuje a dokáže ji krit,icky hodnotit,,
zná metody geomorfoIogického wýzkumu včetně moderních s wyužitím
nástrojů GIs. Získané poznaLky dokáže vhodným způsobem zpracovaL
a wyvodit potřebné a sprármé závěry.
Cí1e práce wytčené v úvodu byly beze zbytku a kvalitně splněny.

Autorka práce práce dospě1a k řadě původních hodnotných poznatků

v náročném terénu, dosud podrobně geomorfoIogicky neprozkoumaném.

Vyskytující se nedosLatky jsou vesměs formálního rázu a dají se

snadno napravit., vážnější chyby se nevyskyt'ují. v průběhu důkIad-

ného prost.udování práce jsem dospě1 k přesvědčení, že kIady práce

l,Ysoce převažuj í. Doporuěuj í'
přijata k obhajobě.

aby byla práce lÍeleny KoI].arové

Praha , 22.9 .2007 Doc.RNDr. Vác1av Příby1, CSc.


