
POSUDEK OPONENTA 

POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE STUDENTA TOMÁŠE HEJDY: FENOLOGIE DŘEVA STROMŮ A 
KEŘŮ NA HORNÍ HRANICI LESA V ZÁVISLOSTI NA MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH 

Jak vyplývá z názvu práce, Tomáš Hejda se ve své magisterské práci věnuje fenologii dřeva stromů a 

keřů na horní hranici lesa na lokalitě Malý Šišák v Krkonoších, konkrétně na příkladu smrku a borovice 

kleče, ve vztahu k teplotním poměrům půdy, kmene a vzduchu u vzrostného vrcholu. Cíle práce jsou 

jasně definovány včetně pracovní hypotézy a již v úvodu posudku lze konstatovat, že vytyčené cíle 
byly splněny.      

Práce s literaturou: 

Práce má standardní strukturu a je logicky členěna do kapitol. Věty jsou však psány na řadě 

míst velmi úsporně, viz komentář níže, což čtenáři příliš neulehčuje orientaci v textu. I přes tyto 

výhrady rešeršní část přináší ucelený pohled na studovanou problematiku. V rešeršní části práce 

věnující se fyzickogeografické charakteristice bych ale studentovi doporučil více využít primárních 
informačních zdrojů.  

K této části práce připojuji poznámky či dotazy: 

 Práce na řadě míst působí zkratkovitě, například tím, že jsou podstatné informace uvedeny 

pouze v tabulce, na níž se text odkazuje. Informace mají být uvedeny v textu a ne se odkazovat 

na tabulku či uvést řadu citací, aniž by bylo uvedeno, co jednotliví autoři k danému tématu 

zjistili. Například str. 18. "jako nejméně vhodný přístup k vymezení HHL v Krkonoších se jeví 

teze" a následuje soupis citací, nebo "Současná poloha HHL je výsledkem sil uvedených v 

tabulce", tamtéž.      

 Na několika místech se objevují neodborné termíny či zastaralá a nejasná terminologie 

například: středohory, nivní půdy, konstituce, alpínské půdy, špatná jímací schopnost půdy.   

 Výčet životních forem rostlin na str. 21 není relevantní, pokud autor jednotlivé životní formy 

nedefinuje a neuvede rozdíly a příklady.   
 Co je myšleno konstatováním na str. 23, že se stromy vyskytují v chráněných elevacích? 

Použité metody, postupy, argumentace a interpretace: 

Zadání diplomové práce bylo postaveno na využití metod pro studium xylogeneze, 

kombinujících odběr vzorků v terénu a laboratorní přípravu trvalých preparátů a vyhodnocení dat z 

teplotních čidel. Tomáš Hejda prokázal, že zvládl potřebné terénní metody, laboratorní metody přípravy 

trvalých preparátů i práci s naměřenými daty. Při popisu výsledků se však student také v určitých 

pasážích nevyhnul zkratkovité formě zápisu, například u popisu teplot určitého počtu dní 

předcházejících odběru ve stylu "1/3/6 dosáhla teploty 4,0/4,4/4,4 °C". Diskusi výsledků pak považuji 
za zdařilou.  

K této části práce rovněž připojuji poznámky či dotazy: 

 V metodice je uvedeno, že teplota půdy byla měřena v 10 cm. Znamená to v hloubce 10 cm 

včetně nadložního humusu nebo v 10 cm minerální půdy?  

 Jak byla měřena teplota v odborných studiích, se kterými jsou výsledky diskutovány? 

 Můžete upřesnit, co myslíte třetím kvantilem na straně 59. Jak velké kvantily u počtu buněk 

uvažujete? 

 Popis metodické části je v některých místech nedostatečně vysvětlen. Co například znamená "x" 

v rovnicích na str. 59. Druhý odstavec na této straně mi nepřipadá srozumitelný.   

 Na straně 62 jsou výsledky nelogicky popisovány. Nejprve je uvedeno velmi teplé léto, aby pak 

byl popisován chladný duben. 

 Na straně 72 nerozumím konstatování, že se u smrku vytvořilo průměrně za vegetační období 

35 buněk a na konci vegetačního období jich bylo 60-65. Toto stejné tvrzení se opakuje ještě v 

diskusi.   

 V textu postrádám uvedení stejných teplotních charakteristik před a po skončení fenofází, což 

by mohlo ukázat, jestli je začátek a konec kambiální aktivity řízen více teplotou či počtem dní s 

teplotou nad/pod určitou prahovou hodnotou. Můžete tyto údaje doplnit při prezentaci?    



 V diskusi je na str. 78 uvedeno tvrzení, že "Ovšem stromy naopak těží z vyšší teploty půdy, kdy 

jejich vzrůst nepůsobí jako dostatečný zástin, jak je tomu u keřů." Dalo by se toto tvrzení ověřit 

analýzou stromů v porostech kleče?  

 V diskusi i závěru je uvedeno, že "hypotéza mikroklimatického zvýhodnění keřů nebyla 

jednoznačně zamítnuta", dále, že "hypotéza nižších prahových teplot zahájení růstu keřů oproti 

stromům byla zamítnuta". V celé práci však není zmínka o tom, jak byly tato hypotézy 

testovány.  
 Jaký je podle vás či literatury vztah mezi nástupem fenofází, jejich trváním a vlhkostí půdy?   

Odborný přínosu 

Práce přináší nové empirické poznatky k fenologii dřeva dvou vybraných dřevin na horní hranici 
lesa, doplňuje a rozšiřuje tak stávající stav poznání.    

Formální stránka 

Práce má standardní strukturu, psána je na dobré stylistické úrovni, avšak obsahuje překlepy, 
neodborné termíny, nejasná či neobratná konstatování. Množství překlepů je přesto akceptovatelné. 

Z formálních připomínek bych studenta upozornil na následující: 

 Práce je psána česky, pak by měly být do češtiny přeloženy i obrázky přejaté ze zahraniční 

literatury (viz. obrázek č. 1 či č. 7) 

 U grafických prvků je zbytečné uvádět "vlastní zpracování". Celá práce je autorovou monografií, 

co není citováno, je tudíž výsledkem práce autora. 

 U grafických prvků se opakovaně objevuje chybná citace (mapa půdních typů či mapa 

potenciální přirozené vegetace). Autorem uvedených podkladů není firma ArcData Praha. 

Podobně autorem mapy větru není INSPIRE 2018  

 Z formálních připomínek bych ještě uvedl, že neodlišení písma u popisků obrázků a tabulek jeho 

velikostí či stylem činí text na některých místech nepřehledný. 

 K formátu zápisu čísel bych poznamenal, že pokud je přesnost měření ±0,2°, nemá smysl 

uvádět teploty na setiny stupně. 

 Vítková a kol. 2012 chybí v seznamu literatury 

 Ve fyzickogeografické charakteristice studovaného území se opakovaně objevuje citace až na 

konci odstavce. 
 V textu se na několika místech objevuje chybný formát citace či nejednotnost v citacích.  

Souhrnné hodnocení: 

Tomáš Hejda prokázal schopnost samostatné práce, práce s odbornou literaturou, osvojení si 

laboratorních metod a metod odběru vzorků pro xylogenezi, orientaci ve studované problematice a 

schopnost utřídit a kriticky zhodnotit získané informace. Práce podle mého názoru splňuje nároky na 

magisterskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře-velmi dobře podle průběhu 
obhajoby. 

V Praze 17. 5. 2019        RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 

 


