ZPRÁVA
o konání 10. ročníku soutěže České asociace geomorfologů (ČAG) ve spolupráci s Asociáciou slovenských
geomorfológov pri SAV (ASG) o nejlepší kvalifikační práci
V souladu se stanovami soutěže ČAG o nejlepší kvalifikační práci proběhl 10. ročník této soutěže ve
spolupráci s ASG. Jednotlivá pracoviště z České republiky a ze Slovenska byla v prosinci roku 2021 vyzvána
k nominaci bakalářských a diplomových prací. Termín pro zaslání prací do soutěže (na adresu administrátora
10. ročníku, V. Škarpicha) byl stanoven na 28. ledna 2022.
Ve stanoveném termínu byly zaslány celkem 2 práce ze dvou univerzitních pracovišť (Česká zemědělská
univerzita v Praze, Ostravská univerzita), z toho jedna do soutěže o nejlepší bakalářskou práci (cena F. Vitáska)
a jedna do soutěže o nejlepší diplomovou práci (cena J. Moschelesové).
Pro 10. ročník soutěže byla ustavena hodnotitelská porota ve složení: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (Ústav
struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.), Mgr. Michal Břežný, Ph.D. (Ostravská univerzita), Mgr. Štefan
Ratkovský, PhD. (Správa slovenských jaskýň), RNDr. Václav Škarpich, Ph.D. (Ostravská univerzita).
Seznam prací (oceněné práce jsou zvýrazněny tučně):
Bakalářské práce
Autor
ROUS Jiří

Název
Zhodnocení přesnosti TanDEM-X DEM a odvozených hydrologických charakteristik

Diplomové práce
Autor
FABIÁNOVÁ Andrea

Název
Vývoj a recentní dynamika skalního sesuvu v Hercynském systému pohoří (povodí
Rudohorského potoka; Hrubý Jeseník)

Porota se rozhodla neudělit cenu v kategorii bakalářských prací.
V kategorii diplomových prací se porota rozhodla udělit cenu Andree Fabiánové. Odborná porota na práci
oceňuje především multidisciplinární přístup, který je využit při výzkumu dané problematiky svahových
pochodů. Práce tak vhodně kombinuje terénní metody, dendrogeomorfologické datování, analýzy za pomoci
Schmidt-hammer, strukturní měření, kinematickou analýzu a další. Práce je přehledná, s logickou strukturou,
s jasným a věcným vyjadřovacím stylem. Výsledky jsou velmi dobře diskutovány s jinými pracemi
zabývajícími se podobnou problematikou.
Hodnotící porota děkuje všem účastníkům 10. ročníku soutěže a všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na
její přípravě a realizaci.
Zapsal: Václav Škarpich v Ostravě dne 14. 3. 2022.

