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Posudek vedoucího práce – diplomová práce 

Milan Mík: Geografická charakteristika extrémních propadů růstu borovice lesní ve střední Evropě 
 

Diplomová práce Milana Míka „Geografická charakteristika extrémních propadů růstu borovice 

lesní ve střední Evropě“ obsahuje 95 stran textu a přílohovou část s důležitými grafickými výstupy, 

které s ohledem na jejich rozsah nebylo možné zařadit do výsledků. Práce se zabývá extrémními 

poklesy růstu borovice lesní v ČR a SR v minulých zhruba dvou stoletích. Téma je to důležité, protože 

tato snížení růstu vedou k razantním poklesům zabudování atmosférického uhlíku do biomasy dřevin 

a zároveň mohou být spojena se zvýšenou mortalitou borovice lesní. V obecné rovině dané téma není 

nové, již existují studie, které se na jednotlivých lokalitách v ČR a SR či na souboru letokruhových 

chronologií v západní Evropě či severní Americe extrémními poklesy růstu zabývaly. Diplomová práce 

je však inovativní z hlediska metodického přístupu, rozsáhlého souboru dat pro jeden druh, který 

relativně reprezentativně pokrývá základní přírodní podmínky v areálu druhu v rámci ČR a SR (s 

výjimkou mokřadních borů). Práce tak přináší plošně validní poznatky o frekvenci a rozšíření 

extrémních propadů růstu borovice lesní v ČR a SR. Výsledky práce jsou zajímavé a přínosné, dle 

mého názoru by mohly být publikovány. Práce byla zadána již na podzim 2017, jednoroční zpoždění 

v odevzdání bylo dáno zejména autorovou zahraniční stáží v Bonnu v rámci Erasmu. Navíc bych chtěl 

uvést, že Milan Mík se během studia významně angažoval v pražské pobočce studentské organizace 

EGEA. 

Následně se vyjádřím ke kritériím pro hodnocení diplomových prací. Můj posudek je stručný, 

protože diplomant zohlednil naprostou většinu připomínek v průběhu zpracovávání práce, která byla 

pravidelně a často konzultována. 

1. Splnění zadání práce 

Zadání práce bylo zcela splněno. 

 

2. Věcná správnost řešení 

Práce je v principu řešena správně. Analýza extrémních let je specifickou disciplínou 

dendrochronologie, protože vyžaduje některá arbitrární rozhodnutí (stanovení prahů, od 

kterých je růst považován za extrémní, stanovení časového rámce, ke kterému se extremita 

vztahuje). Všechna tato rozhodnutí jsou v práci popsána, práce je replikovatelná a na 

základě důkladných přípravných analýz (ve vlastní práci nezařazených) se ukázalo, že v rámci 

možných relevantních změn nastavení parametrů se výsledky liší jen v detailech. 

 

3. Celkový odborný přínos práce 

Tento typ studie je v ČR a SR prvním počinem, v práci vidím značný potenciál i pro případnou 

publikaci. Práce přehledně zmapovala extrémní poklesy růstu borovice lesní, ukázala jejich 

regionální uspořádání a příčinné faktory. 

 

4. Vlastní přínos autora 

Diplomant přistupoval k práci aktivně a samostatně. Jak k analýze dat, tak k sepsání práce 

přistupoval podrobně a systematicky. Nakonec se ale nevyhnul časové tísni při dokončování 

výsledkové a diskusní části diplomové práce. Z celkem 27 analyzovaných lokalit se u 10 

podílel velkou částí na vzniku primárních dat. Milan Mík zvládl samostatně všechny potřebné 
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dendrochronologické a statistické metody (na potřebné úrovni pracoval s R), aktivně a 

kriticky zpracovával rešerši. Na velmi dobré úrovni jsou i autorovy interpretace výsledků.  

 

5. Náročnost použitých metod 

Diplomová práce byla náročná na zvládnutí řady dovedností (dendrochronologické metody, 

GIS, statistická analýza dat), časově náročné byly práce v terénu a v laboratoři. Z tohoto 

pohledu hodnotím práci jako nadstandardní. Diplomant prokázal zvládnutí všech výše 

uvedených metod. 

 

6. Formální správnost 

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

překlepů. Solidní je i kvalita map.  

7.   Obsahové a věcné připomínky 

Naprostou většinu připomínek diplomant vyřešil během zpracovávání práce, ty zbylé vyplývají 

z nedostatku času na finalizaci práce a jsou míněny zejména s ohledem na možnou publikaci 

výsledků. 

a) V abstraktu se operuje s celou řadou specifických pojmů, které jsou vysvětleny až později ve vlastní 

práci. To snižuje jeho srozumitelnost pro čtenáře, který nečte zbytek práce. 

b) Rešeršní část je psána příliš ze široka (a to je již značně redukovaná oproti prvním verzím), 

obsahuje některé zbytné části jako například popis anatomie dřeva listnáčů. 

c) Na obrázku 8 nesedí barevné tóny v mapě a v legendě, což je dané překrytím podkladového 

modelu reliéfu barevnými průhlednými vrstvami. 

d) Ve výsledcích a diskusi stálo za to se obšírněji věnovat extrémním rokům, jejichž prostorové 

uspořádání se nepodařilo regresně vysvětlit. Dají se rozdělit do dvou skupin, jednak na roky, které 

byly extrémní všude (bez závislosti na geografických faktorech) a jednak ty, jejichž prostorové 

rozšíření bylo variabilní, ale nezáviselo na v analýze použitých proměnných. 

Závěr 

Diplomová práce Milana Míka „Geografická charakteristika extrémních propadů růstu borovice 

lesní ve střední Evropě“ splnila zadání a je na velmi dobré odborné úrovni. Práce přináší nové a 

zajímavé poznatky a je solidní i po formální stránce. Práci navrhuji hodnotit stupněm výborně.  

 

3. 9. 2020        Doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. 

 


