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Posudek vedoucího práce – diplomová práce 

Tomáš Hejda: Fenologie dřeva stromů a keřů na horní hranici lesa v závislosti na mikroklimatických 
podmínkách 
 

Diplomová práce Tomáše Hejdy „Fenologie dřeva stromů a keřů na horní hranici lesa v závislosti 

na mikroklimatických podmínkách“ obsahuje 95 stran textu a přílohovou část s primárními daty. 

Práce se zabývá rozdíly ve fenologii tvorby dřeva mezi keři a stromy blízko jejich horního limitu 

výskytu. Tato otázka je důležitá z hlediska formování horní hranice lesa – proč jedna růstová forma 

dřevin (keře) existuje tam, kde jiná růstová forma (stromy) již absentuje? Odpovědí je jistě rozdíl ve 

velikosti uvedených růstových forem dřevin. Tomáš Hejda zkoumal jak se rozdíl ve velikosti stromů a 

keřů bezprostředně projevuje na odezvě růstu dřevin na mikroklimatické podmínky. Zajímaly jej 

rozdíly v teplotním mikroklimatu, časování růstu a prahových teplotách pro zahájení růstu. Data 

z diplomové práce byly použity ve studii Treml, Hejda, Kašpar (2019): „Differences in growth between 

shrubs and trees: How does the stature of woody plants influence their ability to thrive in cold 

regions?“ publikované v časopise Agricultural and Forest Meteorology. Tomáš Hejda sbíral data 

v roce 2017, v letech 2017 a 2018 data analyzoval a připravil diplomovou práci. Tu poté předložil 

k obhajobě až o rok později. Následně se vyjádřím ke kritériím pro hodnocení diplomových prací. 

1. Splnění zadání práce 

Zadání práce bylo splněno. 

 

2. Věcná správnost řešení 

Práce je v principu řešena správně. Některé analýzy mohly být provedeny s použitím 

sofistikovanějších statistických metod. To se týká zejména analýzy prahových teplot pro 

zahájení tvorby dřeva. Podobně to platí o způsobu proložení růstových dat (počtu buněk) 

jednoduchým polynomem místo složitější matematické funkce věrněji vystihující růst. 

 

3. Celkový odborný přínos práce 

Hlavní přínos práce je v kvalitních primárních datech, které jsou solidně vyhodnoceny, i když 

spíše na základní úrovni. I tak práce přináší nová a ojedinělá data, podobná studie nebyla 

dosud realizována. Interpretace výsledků v diskusi je opět spíše na základní úrovni. 

Problematická je rešeršní část, kde je až příliš prostoru věnováno horní hranici lesa, naopak 

méně prostoru rozdílům mezi keři a stromy. 

 

4. Vlastní přínos autora 

Diplomant přistupoval k práci aktivně a samostatně, byl v častém kontaktu se školitelem. 

Z technického pohledu si Tomáš Hejda osvojil potřebné dendrochronologické metody, byl 

schopný vytvářet velmi kvalitní mikrořezy. Při jejich přípravě pravděpodobně dělal nějakou 

chybu při převádění preparátů do pryskyřice – valná část vzorků začala postupně degradovat 

působením vzduchu. To ale na výsledcích nic nemění, pouze to omezilo archivaci vzorků. 

 

5. Náročnost použitých metod 

Diplomová práce byla náročná na zvládnutí řady dovedností (mikroklimatická měření, 

dendrochronologické metody, tvorba anatomických řezů). Časově náročné byly práce 

v terénu (ca 20 dnů) a v laboratoři (ca 60 dnů). Pak teprve diplomant získal primární data, se 

kterými pracoval. Statistické metody použité v práci jsou spíše méně náročné. 
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6. Formální správnost 

Práce je psána formálně víceméně správně v odpovídající struktuře, s nevelkým množstvím 

překlepů. Solidní je i kvalita map s výjimkou špatně provedených legend u sklonitostních a 

výškových map (nenavazující intervaly hodnot).  

Závěr 

Diplomová práce Tomáše Hejdy „Fenologie dřeva stromů a keřů na horní hranici lesa v závislosti 

na mikroklimatických podmínkách“ splnila zadání a je na solidní odborné úrovni. S ohledem na slabší 

interpretační část a relativně jednoduché metody analýzy výsledků navrhuji hodnocení stupněm 

velmi dobře. 

 

21. 5. 2019        Doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. 

 


