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Předložená práce představuje rešerši literatury věnující se vymezení alpinské 
hranice lesa a faktorům tuto hranici podmiňujícím, včetně představení recentní změny 
její polohy v evropských pohořích a podrobněji pak v zájmovém území Krkonoš. 
Následuje fyzickogeografická charakteristika Krkonoš se zaměřením na relevantní faktory 
ovlivňující polohu alpinské hranice lesa. V další části práce se již autorka věnuje analýze 
věkové struktury smrkových porostů v ekotonu alpinské hranice lesa a zhodnocení změny 
pokryvnosti těchto porostů na vybraných modelových lokalitách ve východních 
Krkonoších. Cílem práce bylo odhalit stáří současných porostů a časoprostorovou 
dynamiku jejich pokryvnosti v období po ukončení zemědělského obhospodařování 
horských oblastí Krkonoš.  
 

Předkládaná práce má standardní strukturu. Rešerše literatury byla vypracována 
z úctyhodného počtu převážně primárních vědeckých prací, autorka se však nevyvarovala 
citací některých populárně-naučných zdrojů, které jsou již rešerší primárních literárních 
pramenů.  
 

V první řadě je ale potřeba ocenit množství odvedené práce a její komplexnost. 
Autorka si osvojila jak práci v terénu, spočívající v odběru vývrtů z kmenů stromů, tak 
práci v dendrologické laboratoři na letokruhové analýze a v neposlední řadě si osvojila 
práci s geografickými informačními systémy, přípravou a analýzou distančních dat a 
statistickým vyhodnocením. Objemem odvedené práce, při které bylo odebráno a 
vyhodnoceno 588 vývrtů a analyzovány letecké snímky, je předkládaná práce jistě 
nadstandardní a přináší nové poznatky ke studované problematice. Bohužel však musím 
konstatovat, že po formální stránce práce vykazuje řadu gramatických nedostatků. 
Mnohé z nich jsou zvýrazněny v textu. Opakovaně se v práci objevuje chybné skloňování, 
časování či záměna jednotného a množného čísla aj. Množství těchto formálních 
nedostatků kvalitu práce bohužel snižuje a v některých pasážích je text jen obtížně 
srozumitelný. Chyby se objevují rovněž v abstraktu či v tabelárních výstupech regresních 
analýz, kde je místo standardizovaného regresního koeficientu opakovaně uvedena 
hodnota významnosti. Tyto formální nedostatky by bylo podle mého názoru vhodné, před 
deponováním práce v knihovně, opravit. 
Z formálním nedostatkům bych ještě autorku upozornil na nejednotnost v latinském 
názvosloví u rostlin. Latinské názvy by bylo vhodné uvádět u všech rostlin a ne je u 
některých.  
 
K obsahové stránce práce mám následující připomínky a dotazy: 

V metodice chybí zmínka o důvodech výběru leteckých snímků z let 1938, 1953, 
1964, 1984, 2002.   

Plochy 4 a 8 jsou uvedeny jako plochy s výskytem podzolů, ale u popisu lokalit je 
uvedeno významné zastoupení suti. Jsou i na těchto plochách vyvinuty podzoly? 
Výsledky jsou pouze velmi stručně komentovány. V některých případech (např. na str. 
46) je uvedeno, že spolu vysvětlující proměnné korelují, ale v metodice o výpočtu 
korelací chybí jakákoliv zmínka. Diskuse výsledků dendrochronologických analýz je 
rovněž velmi stručná a chybí zde porovnání rozdílů mezi plochami, především plochami 
skupinek a plochami na horní hranici lesa, které v osmdesátých a devadesátých letech 
vykazují nápadné odlišnosti. Jak si lze například vysvětlit, že u ploch ve stromových 
skupinkách dochází ke zmlazení v 80. letech, když u ploch na hranici lesa nebylo 
zmlazení zaznamenáno? Jak lze vysvětlit rychlý návrat obnovy do stavu před imisní 
kalamitou, která je na lokalitách patrná? 
 

U výsledků popisujících dynamiku pokryvnosti chybí rovněž rozbor vlivu 
testovaných proměnných, zda je jejich vliv kladný či záporný, respektive jestli daná 
proměnná pozitivně či negativně ovlivňuje expanzi či regresi smrkových porostů. V této 
souvislosti je zajímavé, že stejná proměnná má v různých obdobích na téže ploše opačný 



vliv, jak ukazuje například plocha LUj2. Máte pro tuto skutečnost nějaké vysvětlení? 
Nebylo by podle vašeho názoru snazší interpretovat výsledky regresních analýz, kdyby se 
analyzoval nárůstu a pokles pokryvnosti smrku odděleně?  
 
Závěr:  

Předkládaná práce přináší řadu nových poznatků k řešené problematice a 
studentka při jejím zpracovávání prokázala schopnost samostatné práce a osvojení si 
mnoha dovedností. Oceňuji především množství odvedené práce a kombinaci terénních a 
distančních metod studia dynamiky alpinské hranice lesa. Popis výsledků a jejich 
interpretace jsou však velmi stručné, byť vlastní nasbíraná data a provedené analýzy jsou 
velmi cenné a nabízejí prostor pro mnohem širší rozbor. Po formální stránce práce 
bohužel vykazuje množství nepřesností, které kvalitu práce snižují. Práci navrhuji 
k obhajobě s hodnocením velmi dobře, avšak práce by podle mého názoru měla být před 
odevzdáním do knihovny opravena.   
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