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název posuzované práce: Charakteristika a d sledky vulkanické aktivity v Mexiku.
Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu.
Autor bakalá ské práce zcela respektoval zadání práce, držel se p edepsané osnovy a splnil
všechny stanovené cíle. Podrobn je v práci zpracována obecná charakteristika vulkanické
aktivity, která je zda ilou ešerší. S ohledem na minimální vulkanickou aktivitu na území
Mexika v posledních letech, je p vodn plánovaný rozsah kapitoly "Vulkanická aktivita
v posledních deseti letech" o n co menší a je vyvážen podrobn jší charakteristikou
významných vulkán na území Mexika, což je korektní.
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou zda ile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle.
Zcela v souladu se zadáním je pozornost v nována základní charakateristice vulkanické
aktivity na území Mexika a charakteristice významných vulkanických erupcí v zájmovém
území.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni, jsou kombinovány odborné
prameny s asopisy, novinami a internetovými zdroji. Citace jsou uvád ny zcela korektn .
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je v souladu
s kartografickými zásadami a formálními požadavky. Drobná p ipomínka je ke zvolenému
kartografickému zobrazení u obrázk 1, 2 a 6. Text práce dopl uje fotodokumentace v tšinou
p evzatá ze zahrani ních materiál , vždy s odkazem na použitý zdroj.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
K p edkládané práci nemám v tších p ipomínek, autor p i zpracování projevil zaujetí pro
zpracovávanou problematiku. U ilustra ních obrázk mohla být kvalitn jší grafická úprava,
drobnou p ipomínku mám k mapce na str. 27, kdy mohla lokalizace nejvýznamn jších
mexických vulkán p esn jší a jejich po adí v legend odpovídat po adí v následujícím textu.
Text práce mohl být dopln n více schématickými ná rty a vý ezy map s podrobn jšími
lokalizacemi.

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je aktuálnost zpracované problematky a praktická aplikace poznatk
získaných p i studiu. Práce má z v tší ásti rešeršní charakter a autor v ní prokázal velmi
dobrou schopnost práce s odbornu zahrani ní literaturou. V p ípad hodnocení následk

nejv tších vulkanických explozí musel kombinovat velké množství informací, r zné kvality.
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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