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Název posuzované práce: Významná sv tová zem t esení v Evrop a jejich d sledky.
Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Cílem bakalá ské práce bylo charakterizovat
seismickou aktivitu na území Evropy, zejména s využitím dostupných zdroj dat Americké
geologické služby (U.S. Geological Survey).
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším metodickou aplika ní studií. Struktura práce je logická, její hlavní cíle
jsou zda ile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. P ipomínku mám ke t etí kapitole, kde jsou spole n uvád ny metody, zdroje
dat a rešerše literatury. Domnívám se, že by bylo vhodn jší technické metody úpravy
obrázk a map vy lenit samostatn a rešerši literatury ut ídit podle zvoleného kritéria (nap .
regionáln , tématicky apod.).
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni. Autorka p i zpracování
využívala dostupných zdroj jak v odborné literatu e, tak v elektronických databázích. Citace
jsou uvád ny zcela korektn . Drobnou p ipomínku mám k seznamu literatury, který není
se azen abecedn , stejn jako elektronické zdroje. Podle jakého klí e jsou tituly se azeny?
V práci oce uji konfrontaci dat uvád ných v citovaných zdrojích.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je výborná. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na dobré
úrovni a vhodn dopl ují textovou ást práce. V textu se objevují terminologické nep esnosti
(nap . "okolí m sta Lisabonu sm rem na jih na str. 19, za azení zem t esení v Komárn do
podkapitoly eská republika). Domnívám se, že by bylo vhodné u charakteristik jednotlivých
zem t esení (kap. 6) sjednotit kartografickou prezentaci a všechna epicentra zem t esení
ilustrovat na lokaliza ních mapách ve v tším m ítku než je celková souhrnná mapa
v p íloze.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Na str. 14 je nepresne popsána hranice Africké desky, nevede "podél celého St edomo í".
Definování podzemní a povrchové vlny je sice citované, ale sesimické vlny jsou standardn
ozna ovány jinak.
U obr. 3 (str. 18) mohlo být jednozna n uvedeno, co je v legend znázorn no, jsou sice
uvedeny jednotky, ale nic dalšího.
V jakém smyslu jsou uvedeny na str. 19 typické geomorfologické rysy pro výskyt seismické
aktivity (nap . Egejské koryto, Krétské koryto)?
Pro bylo mezi historicky významná zem t esení za azeno zem t esení u Edinburghu, které
m lo magnitudo 4,5?

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je aplikace poznatk získaných studiem odborné literatury a
p ehledné zpracování aktuální problematiky. 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 velmi dob e.
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