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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce představuje přes náročnost vybraného tématu zdařilý literární
výstup studenta. Tím spíše, že se jedná o oblast málo známou, pro středoevropana„exotickou“
s omezenými možnostmi sběru komparativních dat a literárních rešerší (navíc s málo
dostupnou literaturou v ruském jazyce). Vlastní vypracování práce sleduje logickou strukturu
a dodržuje dílčí členění. V úvodní části seznamuje s aktuálností tématu v rámci globálních
klimatických změn, které stručně přibližuje v kontextu klimatického vývoje, současných
trendů, příčin, projevů a jeho důsledků. Následná část pojednávající o permafrostu, jako
entrée pro vlastní kreativní praktickou část, dokládá pochopení přírodních (klimatických a
environmentálních) souvislostí spojených s degradací „věčně zmrzlého“ zemského povrchu,
který je pro Jakutsko typickým a kontinuálně rozšířeným přírodním jevem. Z odborné
literatury převzaté ilustrace pomáhají lepší orientaci a laickému chápání geografickému
kontextu a specifikům vlastní zájmové oblasti. Tato je blíže přiblížena v následující kapitole,
shrnující základní historiografické, zeměpisné, přírodní a socio-ekonomické údaje.
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Vlastní praktická část popisuje již samotné centrální téma, tj vliv degradujícího permafrostu
na infrastrukturu Republiky Sacha. Vyčleněny jsou základní termokrasové formy s vhodně
vybranými ilustracemi. Následující část popisuje projevy tajícího permafrostu na místní
infrastrukturu. Přes správný individuální náhled vlastní pojednání zde není plně vyčerpáno a
mohlo být více rozvedeno. Diskuze i závěr jsou v dostatečném rozsahu a informativní
Relevantní reference (vč. anglických) jsou citovány, obrazové přílohy názorné, pečlivá úprava
práce. Zvolené téma bylo zdárně pojato a zásady při jeho zpracování splněny.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: výborně.

V Uherském Hradišti dne…01.06.2015
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