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Předložená bakalářská práce splňuje základní požadavky na tento typ závěrečné práce, 

uzavírající první stupeň studia. Na začátku formuluje jasně cíl, obsahující jednak literární rešerši o 

sukcesy vegetace v kamenolomech a také vlastní vyhodnocení stáří sukcesního stádia 

dendrochronologickou metodou podle stromové vegetace. Výsledky jsou uplatněny i 

v komplexnějším výzkumu sekvestrace uhlíku v nově vznikajících půdách v 

opuštěných granodioritových lomech, které zpracovala M. Plasová ve své diplomové práci.  

Literární rešerše se zabývá obecně sukcesí vegetace a koncepcí revitalizací antropogenních 

disturbancí způsobených těžební činností. Z pohledu cíle práce je rešerše dostatečná, citované 

vědecké práce se týkají výsledků studia českých i zahraničních autorů v dostatečném rozsahu.  

Kapitolu běžně nazývanou ve vědeckých sděleních Materiál a metody autorka ne zcela 

vhodně nazvala téměř doslova jako celou práci, tedy Stanovení rychlosti sukcese vegetace s využitím 

dendrochronologie. Uvádím několik námitek k obsahu této kapitoly. Geografická charakteristika je 

popsána na šesti stranách a akcent na jednotlivé fyzicko-geografické složky území je mírně 

nevyvážený. Středobodem studia jsou lomy, a proto geologický vývoj, popis hornin a jejich 

mineralogická skladby by si zasloužily podrobnější komentář. Obrázek č. 7, zachycující širší 

geografické zázemí zájmového území, je lépe uspořádat tak, aby studované lokality byly přibližně ve 

středu mapy. Mapa půdních poměrů studované oblasti na obr. 9 nemá správně uvedenou zdrojovou 

mapu. Klimatická charakteristika vychází jednak ze značně zastaralé klasifikace Quitta a je doplněna 

konkrétními údaji o průměrné teplotě a srážkách za rok 2018, což není dobře porovnatelné. Uváděné 

srážky 400–450 mm jsou velmi nízké a není jasné, jestli se jedná jenom o extrémní výkyv jednoho 

roku, anebo zprůměrovaný výsledek víceletého trendu. Na obr. 10 nejsou uvedeny kategorie 

přirozené vegetace, která je zmiňována jako málo zastoupená v předchozím textu. 

Metodický postup sběru dat v terénu, jejich laboratorní zpracování a následný postup 

vyhodnocení je zpracován precizně. Protože se jedná v některých lokalitách o velmi mladá sukcesní 

stádia, kdy první objevení se dřevin předcházejí byliny, případně traviny, tak se naskýtá možnost 



využití herbochronologi. To je metoda sice málo využívaná, ale jedná se o podobný princip jako 

dendrochronologie. Pro tento účel by mohla přinést jemnější rozlišení v časové škále. Jistá nejasnost 

plyne ze způsobu určení stáří lomu anebo konkrétního konce disturbance zkoumané lokality. 

Historický snímek by měl být konfrontován s archivními údaji jednotlivých kamenolomů, protože 

interval mezi pořizováním jednotlivých snímků neumožňuje přesné určení konce těžby. Není také 

jasné, jestli ukončení těžby znamená konec disturbancí v odběrových místech, především v lomech 

s větší plochou. To považuji za určitý zdroj nejistoty ve výsledcích, ale autorka si to uvědomuje a 

správně komentuje.  

Výsledky zdánlivě potvrzují prostý kvalifikovaný odhad, že stáří stromové vegetace koreluje 

s ukončením těžby v lomech. Autorka však poukazuje na velkou škálu příčin, které vedli k prodloužení 

sukcesního stádia bez stromové vegetace, nástupu vegetace před ukončením těžby a mnoha dalších. 

Velmi oceňuji diskuzi, která konfrontuje vlastní výsledky s výsledky obdobných studií jiných autorů. 

Potvrzuje se fakt, že pro pochopení těchto závislostí je třeba posuzovat další faktory, jako např. půdní 

a vlhkostní poměry, které mají velmi širokou škálu kategorií. Závěry jsou stručné, ale dobře zobecňují 

výsledky a poukazují na slabší místa v metodice jak vlastního dendrochronologického zpracování i 

vyhodnocování leteckých snímků.  

V práci je minimum stylistických i gramatických chyb, k obrázkům až na výše uvedené případy 

nemám kritických připomínek. Pouze obr. 17. je chybně nadepsán „odchylky stáří stromů od stáří 

stromů“. Správně je používána odborná terminologie i citování použité literatury. Nikola Derková 

prokázala schopnost vědecky zpracovat zadané téma a věřím, že v magisterském studiu dosáhne 

stejně pozitivních výsledků. 

Na závěr pokládám dvě otázky.  

V místě největšího lomu v mapě, nazývaného „Kámen Litická“, nejsou v půdní mapě uvedeny žádné 

půdní jednotky, protože chybí data. Kdybyste se pokusila půdní mapu rekonstruovat, je v tomto 

místě pravděpodobná (a symbolická) existence půdního subtypu ranker litický? 

V diskuzi se objevuje podle různých autorů velký rozdíl v rychlosti sukcese stromové vegetace 

v lomech na kyselých horninách a na čedičích. Jak by se tento fakt dal vysvětlit?  

Práci doporučuji uznat jako bakalářskou práci a při bezchybné průběhu obhajoby včetně 

reakcí na připomínky navrhuji klasifikovat výborně.  
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