
POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI NIKOLY DERKOVÉ: STANOVENÍ RYCHLOSTI SUKCESE 

VEGETACE V OPUŠTĚNÝCH KAMENOLOMECH S VYUŽITÍM DENDROCHRONOLOGIE 

Posudek vedoucího práce 

Nikola Derková předkládá bakalářskou práci, jejímiž cíli jsou: (i) vypracovat rešerši popisující 

rychlost, směr a řídící faktory sukcese vegetace na stanovištích po těžbě nerostných surovin, (ii) a 

v praktické části práce pak v modelovém území stanovit rychlost sukcese stromové vegetace 

v granodioritových lomech. Cíle práce jsou uvedeny v zadání a zopakovány v textu práce.  

Práce má celkový rozsah 50 stran textu včetně do textu vložených obrázků, tabulek a jejich 

seznamu, seznamu použitých literárních zdrojů a mapových podkladů. 

 V rešeršní části práce studentka představuje hlavní přístupy k revitalizaci montánních tvarů 

reliéfu, uvádí jejich pozitivní a negativní aspekty. V samostatných kapitolách podrobněji představuje 

přístupy využívající přirozených procesů, poukazuje na důležité faktory, které sukcesi ovlivňují. 

Podrobněji se také věnuje rychlosti uchycování dřevin. Uvedena je i stručná charakteristika 

studovaného území. Rešeršní část práce považuji za zdařilou, vycházející z dostatečného počtu 

odborných zdrojů a podávající ucelený přehled o studované problematice i o modelovém území.   

V praktické části práce pak Nikola Derková charakterizuje studované lokality, uvádí jejich stáří 

podle údajů o ukončení těžby, stáří zjištěné pomocí dendrochronologie a výsledky takto zjištěného stáří 

stromů vhodně prezentuje s využitím krabicových grafů, které ukazující variabilitu v jednotlivých 

lomech. Metodická část práce týkající se dendrochronologie je jasná, méně jasná může nezasvěcenému 

čtenáři připadat část metodiky popisující porovnání stáří zjištěné pomocí dendrochronologie a leteckých 

snímků. Ortorektifikované snímky měla Nikola Derková k dispozici od 50. let 20. století do současnosti 

a využívá je k odhalení disturbancí lokalit, kde již probíhala sukcese. Výsledky vlastní práce následně 

diskutuje v samostatné kapitole s relevantními publikovanými výsledky a poukazuje na jejich soulad či 

uvádí rozdíly oproti jiným studiím. Závěr práce je jasný a stručný a odpovídá na stanovené cíle. 

K této části práce připojuji dotaz: Nebylo by na základě vaší terénní zkušenosti vhodné rozdělit 

studovaná stanoviště do skupin? Jaké skupiny byste navrhovala? 

Práce má standardní strukturu, psána je srozumitelně na velmi dobré jazykové úrovni, použité 

literární zdroje jsou řádně citovány. Grafickou stránku práce považuji za standardní a nemám k práci 

zásadních formálních připomínek, pouze u obrázku č. 7 neodpovídá grafické měřítko měřítku mapy. U 

obrázků by měly být popisky podrobnější, zejména by mělo být uvedeno, která data byla použita, 

například Půdní mapa 1:50 tis. (Obr. 9) či Geomorfologické členění Čech (Obr. 8) nebo Konsolidovaná 

vrstva ekosystémů (Obr. 10). Jako drobnou připomínku také uvádím, že je podle mého názoru 

zbytečné a chybné uvádět v práci borovici jako Pinus agg., protože se ve studovaném území jiný druh 

než borovice lesní nenachází. Pokud není možné určit druh, uvádí se „sp.“ Dále pak na str. 42 je 

chybně uvedeno slovní spojení „antropogenních útvarů“ – správně je „antropogenních tvarů“  

Závěrečné zhodnocení 

Nikola Derková pracovala samostatně, průběh práce konzultovala s vedoucím práce. Při 

vypracovávání si Nikola Derková osvojila jak terénní odběr vzorků pomocí přírůstového nebozezu tak 

poměrně náročné zpracování vzorků v laboratoři při určování stáří jednotlivých dřevin. Nikola Derková 

prokázala schopnost samostatné práce jak při rešerši literatury tak při sběru a vyhodnocení dat. Nikola 

Derková splnila zadání práce, předložená práce podle mého názoru splňuje nároky kladené na 

bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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