
 

 

 

 

Posudek vedoucího práce 

Diplomová práce Aleny Jungrové:Historická dynamika alpinské hranice lesa ve východních 
Krkonoších 

Práce Aleny Jungrové se zabývá změnami ekotonu hranice lesa ve východních Krkonoších během 
zhruba posledních 100 let. Jako datové zdroje jí posloužily informace o stáří dnešních porostů a o 
zápoji těchto porostů v několika časových řezech. Téma je to aktuální neboť na základě výsledků 
takových studií lze posléze predikovat, nakolik jsou současná alpínská bezlesí ohrožena expanzí 
dřevin z nižších poloh a do jaké míry je expanze lesa do vyšších poloh dána antropogenními a 
klimatickými příčinami. 

Práce obsahuje 73 stran textu a řadu příloh. Alena Jungrová započala svoji diplomovou práci již 
v roce 2008 a všechna terénní data měla k dispozici v roce 2009. Při časově náročné práci v terénu a 
následně v laboratoři pracovala samostatně, zvládla všechny potřebné dendrochronologické 
techniky. Dokázala dobře pracovat s nástroji DPZ i GIS, což se týká zejména ortorektifikace leteckých 
snímků, klasifikace krajinného pokryvu a prostorové analýzy. Zvládla i základní statistické metody. 
Práce obsahuje z mého pohledu velmi zajímavá data, použitý metodický přístup umožňuje 
komplexně nahlížet na změny ekotonu hranice lesa. Celkový vysoký odborný přínos této práce je však 
značně snížen špatným odborným jazykem a velkým množstvím překlepů. Autorka navíc vůbec 
nevyužila potenciál získaných výsledků při jejich interpretaci a diskusi. Po celou dobu finalizace práce 
jsme s těmito nedostatky zápolili a bohužel zůstaly i v odevzdané podobě diplomové práce. Kvalita 
textu z hlediska slohu a překlepů je nejhorší v abstraktu a v teoretické části práce (Úvod, FG 
charakteristika), Metodika a Výsledky jsou na lepší úrovni. Z věcného pohledu k práci závažné 
připomínky nemám (kromě již zmíněné slabé interpretace a diskuse získaných výsledků).   

Alena Jungrová tedy odevzdala práci s velmi kvalitními a zajímavými výsledky, které jsou však 
doprovázeny špatným odborným jazykem a množstvím překlepů.  Při vědomí toho, že v mezidobí se ji 
podařilo značnou část formálních chyb odstranit a tyto tudíž v exemplářích odevzdaných do knihovny 
nebudou, navrhuji hodnocení práce stupněm velmi dobře. 
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