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Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Oce uji, že autorka získala zna né množství
podkladových materiál i vlastních poznatk . P ínosná je spolupráce s amatérskými
speleology i Správou CHKO Moravský kras. Pro spln ní cíle práce byla provedena podrobná
inventarizace jednotlivých chodeb a dóm , sou ástí jsou jejich základní morfometrické
charakteristiky (rozm ry a orientace) a inventarizace jednotlivých sintrových útvar op t
v etn jejich morfometrických charakteristik.
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším výsledkem terénního výzkumu. Struktura práce je logická, její hlavní cíle
jsou zda ile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. Bakalá ská práce byla zam ena na inventarizaci známých a nov
objevených endokrasových tvar ve Sloupském koridoru v ásti Nové Amatérské jeskyn ,
vytvo ení základní typologie krasových tvar
v zájmovém území a podrobnou
geomorfologickou charakteristiku endokrasových tvar . Sou ástí práce bylo získání
podkladových materiál z literatury a lokaliza ních map. Práce vychází z vlastního terénního
výzkumu a odborn zpracovává poznatky z nov objevených ástí Nové Amatérské jeskyn .
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove
práce s disponibilní literaturou je na dobré úrovni úrovni. Citace
jsou uvád ny zcela korektn . Jako základní literatura pro inventarizaci krasových tvar je
uveden zcela korektn výkladový slovník Karsologické a speleologické terminologie
Vladimíra Panoše. Bohatý seznam literatury je dokladem kvalitního zpracování ešené
problematiky. Text práce je dopln n fotografiemi, které autorka po ídila ve spolupráci
s profesionálním fotografem Z. Moty kou, který byl zárove odborným garantem a
konzultantem bakalá ské práce.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je výborná. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je kvalitní.
Drobné p ipomínky mám k obrázk m 1 a 2, které mohly být na vyšší grafické úrovni. Celou
práci dopl uje množství kvalitních fotografií inventarizovaných endokrasových tvar reliéfu.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Nemám k práci p ipomínek.

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je pobrobná geomorfologická charakteristika endokrasových tvar
reliéfu v nov objevených prostorách Sloupského koridoru v ásti Nové Amatérské jeskyn .
Všechny inventarizované tvary jsou p esn lokalizovány a geomorfologicky analyzovány.
Vlastní terénní mapování a dokumentace endokrasových forem reliéfu probíhala za
spolupráce Správy CHKO Moravský kras a se leny základní organizace (ZO) 6-25 Pustý
žleb eské speleologické spole nosti. B hem terénního výzkumu byla vytvo ena geografická
databáze, inventarizované tvary byly p esn lokalizovány a byla provedena jejich základní
geomorfologická charakteristika, což umož uje provedení dalších analýz v komparaci
s ostatními ástmi Amatérské jeskyn . Práce je tak p ínosem i z hlediska postupného
dopl ování znalostí o jeskynních systémech v Moravském krasu jako celku. Získané
poznatky budou využity v již p ipravované publikaci o Moravském krasu. Zpracovávané téma
umož uje další prohloubení i pokra ování. Slabé stránky práce nemá.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborn .
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