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Předložená bakalářská práce Martiny Majerové „Významné ekofenomény na území 

střední Evropy“ obsahuje 52 stran textu včetně seznamu literatury a 1 mapovou 

přílohu. Autorka se v práci věnuje zajímavému tématu výskytu ekologických fenoménů a 

jejich geografické distribuci v krajině. 

Práce je členěna do 6 základních kapitol, přičemž zásadní část práce tvoří rešerše 

problematiky ekologických fenoménů (2. a 3. kapitola), vlastní praktická studie je 

zaměřena na popis vybraných ekofenoménů v České republice (kapitola 4), v kapitolách 

Diskuze a Závěr jsou pak zjištěné terminologické a fenomenologické problémy shrnuty. 

Práci oponenta ztěžuje fakt, že není přiloženo zadání práce, náplň se také mírně liší od 

dokumentu uvedeného v SISu. Zájmové území bakalářské práce je pak stanoveno 

odlišně nejen od zadání v SISu, ale odchyluje se i od vlastního názvu práce (stř. Evropa 

vs. Česká republika). Cíle jsou však jasně stanoveny v Úvodu, kde je rovněž stručně 

nastíněna struktura práce, proto jsem při hodnocení dále vycházel z takto uvedeného 

zadání. 

Rešeršní část je zahájena rozborem obecné problematiky ekofenoménů a 

vymezením základních pojmů, nosnou část pak tvoří charakteristika jednotlivých 

fenoménů vázaných na vlastnosti reliéfu, resp. na specifický půdotvorný substrát. Zde 

jsou mezi ekofenomény uvedeny např. i anemo-orografický systém či efekt hmotnatosti 

pohoří, tyto se však tradičně mezi ekologické fenomény nezařazují a ani sama autorka 

jim v části popisu prostorového rozložení na území ČR nevěnuje pozornost. Lze tedy tyto 

jevy řadit mezi ekofenomény nebo nikoli? Popis příkladů u jednotlivých typů 

ekofenoménů je poněkud nevrovnaný, někde pak vysloveně zmatený. Autorka u 

některých fenoménů vyjmenovává konkrétní příklady, včetně popisu daného efektu na 

místní vegetaci, jinde však uvádí jen obecné vymezení. 

Předložená práce je po formální stránce zpracována na solidní úrovni, obsahuje 

sice jen několik málo překlepů (zejm. chybná interpunkce, ukončení věty před citací 

zdroje atd.), ovšem zásadní nedostatky lze objevit v citační normě. Seznam použité 

literatury není řazen správně abecedně, řada citací je uvedena chybně (např. Härtel 

2007, Culek et al. 2003 vs. 2005), některé práce zcela chybí, ať už v seznamu literatury 

(např. Jeník, Slavíková, 1964) nebo naopak nejsou citovány nikde v textu (např. Kubát 

et al. 2010). U řady zdrojů stejného autora či kolektivu chybí rozlišní publikace v případě 

vydání práce ve shodném roce (např. Sádlo 2000, místo Sádlo 2000a, 200b; dále Kolář, 

Vít, 2008). U tabulek v kapitole 4 autorka uvádí jako zdroj ARCDATA Praha, což považuji 

za nepravdivé, proto bych se rád autorky zeptal, kde skutečně potřebné informace 

získala a jak by je měla správně citovat? Jako kvalitní naopak vnímám zpracování 

mapové přílohy s vymezením příslušných ekofenoménů v rámci zvláště chráněných území 

ČR.  

Vlastní analytická část studie se věnuje prostorové distribuci jednotlivých 

ekofenoménů na území ČR. Zde se autorka věnuje popisu konkrétních lokalit, jejichž 

výčet však rozhodně vždy v rámci daného fenoménu není úplný. Na základě jakých 

kritérií byly zmiňované lokality vybrány? V celé práci není možné zjistit, proč byly pro 

detailní charakteristiku jednotlivých lokalit vybrány právě biochory. Pokud nejsou místa 



výskytu daných ekofenoménů přesně lokalizována, ale jsou popsána výčtem všech 

biochor např. na území celé CHKO (jako v případě hadcového fenoménu ve Slavkovském 

lese), postrádá taková charakteristika smysl. Podobně obecnější charakteristika 

geologických poměrů v rámci popisu rozšíření daného fenoménu je značně matoucí 

(např. „hadcový fenomén je vázán na břidlice, fylity, svory, pararuly a žuly“ apod.). 

Odbornou úroveň celé kapitoly bohužel snižují nejasné termíny typu „geologický podklad“ 

a nevyrovnané charakteristiky jednotlivých případů (např. vegetační poměry lokality – 

někde jen uvedeny dřeviny břek, muk bez odborného názvu jinde detailní výčet včetně 

latinského jména). 

Autorka v diskusní kapitole upozorňuje na terminologické problémy pojmu 

ekofenomén a nejasnosti definic jednotlivých typů, ocenil bych proto i její osobní názor 

na možnosti ujasnění definic jednotlivých fenoménů. Rovněž postrádám hlubší syntézu 

vzájemného ovlivňování fyzicko-geografických faktorů v rámci ekofenoménů včetně jejich 

prolínání v krajině.  

Na závěr bych si dovolil položit 2 dotazy: 

 Autorka na str. 16 uvádí, že vlivem údolního ekofenoménu může dojít k poklesu 

horní hranice lesa. Uveďte prosím konkrétní příklad lokality, kde k tomuto jevu 

došlo. 

 Jaká prostorová data byste využila, pokud byste chtěla blíže vymezit rozšíření 

jednotlivých ekologických fenoménů v krajině?  

 

Přes uvedené připomínky, které mohou posloužit jako inspirace pro další práci 

autorky, se domnívám, že předložená studie splňuje nároky kladené na bakalářskou 

práci. Doporučuji proto komisi přijmout práci k obhajobě a hodnotit ji stupněm dobře. 
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