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Předložená bakalářská práce obsahuje 66 stran a tabulkovou přílohu, je dobře a přehledně 

strukturována. Elaborát přináší velmi obsáhlou a podrobnou rešerši dendrogeomorfologické 

literatury zaměřené na datování rychlých svahových pohybů. V případové studii autor 

fundovaně zpracoval vzorky získané z pěti stromů v oblasti Schustlerova žlabu v Krkonoších 

(vlastní odběr vzorků provedl školitel). Hned v úvodu mohu konstatovat, že Jan Tumajer splnil 

všechna kritéria, která jsou na bakalářskou práci kladena.  

Příkladně je zpracována rešerší část práce, v níž se autorovi podařilo shromáždit 

úctyhodný počet odborných publikací.  V tabulkové příloze č. 1. autor velmi přehledně 

sumarizuje výsledky klíčových dendrogeomorfologických výzkumů, které byly řešenému 

tématu věnovány na celém světě. 

Hlavním přínosem práce je pionýrská případová studie, kterou považuji spíše za aplikaci 

získaných teoretických poznatků v praxi, i proto lze akceptovat úplnou absenci fyzicko-

geografické charakteristiky, která by jinak měla být nedílnou součástí případové studie. I přes 

malé množství analyzovaného materiálu autor prezentuje věrohodné výsledky a demonstruje 

potenciál dendrogeomorfologie v rámci datování lavin na území ČR. Velmi kladně vnímám 

autorův vlastní metodický přínos, neboť se musel vypořádat s aplikací obecné metodiky na 

jiný (podstatně menší) statistický soubor, modifikací vzorce pro výpočet letokruhové 

excentricity klínovitých výsečí a také s přiřazením vah jednotlivým indikátorům disturbancí. 

Při řešení výše zmíněných problémů autor vždy postupoval logicky i metodicky správně. 

Schopnost kriticky interpretovat získaná data, ať už vlastní nebo cizí, prokázal autor ve velice 

zdařilé a vyzrálé diskuzi. 

I přes výše zmíněná pozitiva a celkově vysoký standard práce, se autor nevyhnul některým 

drobným nedostatkům. Následují připomínky k obsahu práce: 

- Za terminologicky problematické považuji použití termínu proudový sesuv, který je 

zařazen v kategorii stékání. Pojem sesuv přitom vždy charakterizuje pohyb hmot po smykové 

ploše uložené v různé hloubce pod terénem. Termín proudový sesuv bývá používán pro 

charakteristiku půdorysného tvaru svahové deformace. 

- Z některých pasáží práce mám dojem, že autor používá pojem bahnotok pro všechny 

druhy svahových pohybů kategorie stékání (např. str. 39, odst. 2, ř. 8; str. 40, odst. 2, ř. 2 a ř. 

8). Takové zobecnění je však zavádějící, jelikož ignoruje např. suťové proudy, zemní proudy a 

další druhy ze zmíněné kategorie. 



- V seznamu literatury chybí publikace Hitz et al. 2007, naopak práce Hitz et al. 2008 není 

citována v textu. Domnívám se, že je chybně uveden rok vydání publikace? 

- Na str. 30 je neúplná citace zdroje obrázku 9 vlevo (Stoffel et al. 2005a x Stoffel et al. 

2005b?) 

- Na str. 33 autor uvádí, že lavina je „...pohyb sněhu po svahu po dráze alespoň 50 m.“ Zde 

bych jen doplnil, že se často uvádí i min. rychlost 10 m/s. 

- V textu na str. 44, kde autor popisuje odebrané vývrty, neuvádí směr odběru vzorku č. 2. 

- Za drobnou nepozornost považuji v textu chybně uvedený odkaz na obr. 11 (str. 45, ř. 5). 

- Na str. 45, ř. 3 autor uvádí, že informace o směru měření je u vývrtu č. 1 nepodstatná. Z 

jakého důvodu? 

- V kapitole 6.2 Výsledky případové studie je na str. 50 pasáž: „To vede k otázce, zda je 

vhodnější ve všech třech letech uvažovat možný vznik laviny, nebo pouze v roce prvním vznik 

silné laviny, která vedla k redukci růstu po dobu dvou let, po kterých se strom adaptoval na 

nové podmínky a byl schopen prudce zrychlit svůj přírůst.“ Toto je diskuze, která by měla být v 

kapitole jiné. 

 

Výše zmíněné drobné nedostatky považuji za formální chyby, které neovlivňují vysokou 

úroveň bakalářské práce. Řešené téma je zajímavé, aktuální a v rámci ČR originální, proto 

bakalářskou práci Jana Tumajera doporučuji k obhajobě. 

 

V Mostě, 10. 5. 2011 
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