
 

 
ZPRÁVA  

o konání 1. ročníku soutěže České asociace geomorfologů o nejlepší kvalifikační práci 
 
 
Na svém zasedání v rámci konference České asociace geomorfologů (ČAG) v Sokolově v roce 
2012 vyjádřili členové asociace souhlasné stanovisko k úsilí o vznik pravidelné soutěže 
o  nejlepší kvalifikační práce v geomorfologii (bakalářské, diplomové a doktorské disertační 
práce). Soutěž je vnímána jako možnost dále pracovat s absolventy a posilovat jejich vazby 
s vědecko-výzkumnou a akademickou sférou a zvýšit veřejné povědomí o oboru 
geomorfologie. 
Na základě tohoto stanoviska byly v průběhu podzimu 2012 připraveny podklady k vyhlášení 
prvního ročníku soutěže. Pravidla soutěže s výzvou k zasílání prací byly zaslány a geografická 
vzdělávací a vědecko-výzkumná pracoviště a vyvěšeny na webu ČAG 
(http://www.geomorfologie.eu/soutez).  
 
Do 31. 1. měla jednotlivá pracoviště možnost zasílat soutěžní práce (bakalářské a diplomové 
práce obhájené v roce 2012 a doktorské disertační práce obhájené v letech 2010-2012) na 
adresu administrátora 1. ročníku soutěže, P. Rašky. 
Ve stanoveném termínu bylo zasláno celkem 13 prací ze čtyř univerzitních pracovišť (MU 
Brno, OSU Ostrava, UJEP Ústí nad Labem a ZČU Plzeň), z toho 6 do soutěže o nejlepší 
bakalářkou práci (cena F. Vitáska), 3 do soutěže o nejlepší diplomovou práci (cena 
J. Moschelesové) a 4 do soutěže o nejlepší doktorskou disertační práci (cena J. V. Daneše). 
Do všech kategorií tedy byly zaslány alespoň tři práce, a všechny kategorie tak mohly být dle 
pravidel v 1. ročníku soutěže otevřeny. 
 
Zaslané práce hodnotila porota ve složení Z. Máčka (MU Brno), P. Mentlík (ZČU Plzeň), 
P. Raška (UJEP Ústí nad Labem), P. Roštínský (ÚGN Brno) a K. Šilhán (OSU Ostrava) dle 
jednotného formuláře a to tak, aby každá práce měla tři hodnotitele z jiných pracovišť, než 
na kterém byla obhájena.  
 
De 25. 2. 2013 byly zpracovány výsledky hodnocení a bylo stanoveno konečné pořadí dle 
následující tabulky (pořadí dle umístění, světle šedě jsou označena první tři místa): 
 
Cena Františka Vitáska - Bakalářská práce 

Autor Název Škola 

Michal Norbert Foto-granulometrie vybraných svahových deformací Vnějších 
Západních Karpat 

OSU 

Tomáš Bumba Balvaniště a kamenná stáda v oblasti třebíčského masivu MU 

Tomáš Veselý Odezva stržové eroze na probíhající environmentální změny (ve 
Stříbrnické pahorkatině) 

ZČU 

Michal Břežný Geomorfologický průzkum rozsedlinových jeskyní hřbetu Kněhyně 
(Moravskoslezské Beskydy) 

OSU 

Michal Forejt Geomorfologie kamenitých akumulací na Ostrém v Českém středohoří UJEP 

Petr Pihýr Vývoj krajiny v Kvartéru v okolí Nestlivského rybníka ZČU 

 
 
 



 

 
 
 
Cena Julie Moschelesové - Diplomová práce 

Autor Název Škola 

Ján Babej Biogeomorfologické mapování samovolně renaturalizovaného úseku 
Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou 

MU 

Ondřej Turský Dendrogeomorfologická analýza aktivního sesuvného území u obce 
Skalice (povodí Morávky) 

OSU 

Renáta Pyszková Elektrická odporová tomografie odlučné oblasti katastrofického sesuvu 
na Girové 

OSU 

Cena Jiřího V. Daneše - Doktorská disertační práce 

Autor Název Škola 

Lukáš Krejčí Struktura, dynamika a geomorfologické účinky dřevní hmoty v říčních 
korytech lesních vegetačních stupňů ČR 

MU 

Veronika 
Smolková 

Svahové deformace a jejich vliv na vývoj údolních den (na příkladu 
české části Karpat) 

OSU 

Tomáš Galia Geomorfologie vysokogradientových koryt a jejich význam v krajině 
Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří 

OSU 

Václav Škarpich Diskonektivita beskydských toků v kontextu akcelerace hloubkové 
eroze 

OSU 

 
Členové hodnotící poroty konstatovali, že zaslané práce měly velmi dobrou odbornou 
i formální úroveň. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Michal Norbert (nejlepší bakalářská 
práce), Ján Babej (diplomová práce) a Lukáš Krejčí (doktorská disertační práce).  
 
Vítězné práce měly vynikajícím způsobem definován komplexní metodologický přístup 
k řešení aktuálních otázek a byly opřeny o rozsáhlé vlastní výsledky výzkumu, které byly 
prezentovány precizně a dostatečně diskutovány vzhledem k současnému stavu poznání. 
 
Vítězové v každé kategorii budou odměněni knižními cenami a diplomem, vítězové kategorií 
navíc získávají volnou registraci na konferenci České asociace geomorfologů v Mikulově 
(2013), kde budou v posterové sekci představeny vítězné práce a proběhne slavnostní 
vyhlášení vítězů. 
 
Hodnotící porota děkuje všem účastníkům prvního ročníku soutěže a všem, kteří se 
jakoukoliv měrou podíleli na její přípravě a realizaci.  
 
 
Zapsal: 
V Ústí nad Labem dne 4. 3. 2013, Pavel Raška.   


