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Diplomová práce je součástí tématického okruhu dendrochronologických prací více 

studentů KFGG různého stupně, zabývajících se problematikou horní hranice lesa. Expoziční 

fenomén je jedním z dílčích možných příčinných vztahů.

Práce je z hlediska rozsahu a vnitřního členění přijatelná a nemám podstatné 

připomínky. Cíle práce jsou stručně popsány v úvodu a konstatuji, že autor tyto cíle řádně 

sleduje. Název práce ale přesně nevystihuje to, co se objevuje v cílech práce, metodice i 

výsledcích. Dynamika horní hranice lesa navozuje představu o změnách polohy její linie, 

přičemž záběr práce je širší, vis např. kapitoly o stanovištní chronologii a nebo analýze 

letokruhových signatur a jejich korelaci s teplotami vzduchu  a půd. Toto je však možné 

považovat za pozitivní fakt. T. Ponocná (2009) ve své diplomové práci „Ověřování 

expozičního efektu na horní hranici lesa v Krkonoších“ postupovala obdobně ve východní 

části Krkonoš. Protože jsou obě práce tématicky blízké nejen regionálním záběrem, ale i  

metodickým přístupem, je zajímavé porovnání výsledků. Protože neexistují zásadní rozdíly

mezi klimatickými, edafickými, reliéfovými ani hydrickými podmínkami těchto oblastí, jsou 

sice závěry podobné, to znamená, že zjištěná fakta se projevují s větší či menší vahou, ale 

dynamika růstu smrku, až na imisní stres osmdesátých let, je přece jen v detailních časových 

řadách odlišná. To může být způsobeno vlivem dalších lokálních specifik, která nebyla brána 

v úvahu a nebo výběrem statistického vyhodnocení. Myslím, že by bylo pro komplexní 

zpracování dendrochronologických dat užitečné na každé lokalitě s kontinuálním měřením 

teplot a odběrem dřeva zjistit základní půdní charakteristiky v minimálním rozsahu pH, 

hloubka, obsah štěrku a jílu. 

Lukáš Píro shromáždil a zpracoval velké množství dat, která vyhodnotil různými 

statistickými metodami a prokázal, že se v dendrochronologické problematice dobře orientuje. 

Některé grafy (obr. 2 – 4) v kapitole Materiál a metodika jsou již de facto výsledky a měli být 

podle toho zařazeny. Také popis fyzickogeografických charakteristik je skromný a ještě 

skromněji doplněn mapovým doprovodem. Pochopení některých rozdílů mezi studovanými 

plochami by posílilo možnosti interpretace výsledků.



Vlastní kapitoly Výsledky a Diskuze jsou napsány srozumitelně a obsahují logické závěry. 

V některých případech jsou nashromážděná data interpretována povrchněji a proto prosím, 

aby se autor vyjádřil k následujícím otázkám se širšími souvislostmi v dané problematice:

 Je možné, že by lokálně více ovlivňovaly HHL vlhkostní poměry půd než teploty?

 Zda rychlé odeznění imisního stresu z osmdesátých let, které se výrazně projevilo 

v různých dendrochronologických parametrech stromů, je důkazem, že půdy nebyly 

tolik zasaženy debazifikací, jako např. v Krušných horách?

 Jaký hlavní rozdíl vidíte v působení expozičního efektu ve východních (podle T. 

Ponocné) a západních Krkonoších. 

 Projevila se v dynamice HHL změna využívání, to znamená ukončení pastevectví a 

lukařství po druhé sv. válce?

 Etablování smrků je vždy přirozený proces a nebo jsou známé případy výsadby jako 

např. v Hrubém Jeseníku?

 Jakou roli podle vašich zkušeností hraje v dynamice růstu stromů při HHL expozice 

k převládajícím směrům větru?

 Podle obrázku 1 není umístění stanovišť v přesně severních a jižních polohách, ale 

odchyluje se řádově desítky stupňů od osy s-j. Při regionalizaci klimatu (např. 

Votýpka, Moravec) se za polohu s největším příkonem sluneční energie považoval j.z. 

svah. Může mít tento detail podstatnější vliv na zjišťované teplotní charakteristiky  

resp. na HHL?

Formální stránka práce nemá zásadních nedostatků, některé stylistické chyby se dají 

tolerovat. Za drobnost lze také považovat seznam použitých zkratek (str. 7), který je 

nelogicky složen z českých a jednoho anglického výrazu.

Závěr:

Práce Lukáše Píra obsahuje všechny náležitosti diplomové práce a autor tak prokázal 

schopnost vědecky pracovat a výsledky náležitě prezentovat v psané formě v požadované 

struktuře, grafické úpravě a dostatečné srozumitelnosti. Doporučuji schválit jako diplomovou 

práci. Hodnocení navrhnu podle odpovědí na připomínky a výše položené otázky.
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