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Oponentský posudek bakalářské práce Tadeáše Gregora  
 

Bakalářská práce Tadeáše Gregora “Dlouhé letokruhové chronologie ve střední 
Evropě a jejich klimatologická interpretace” má celkový rozsah 73 stran včetně příloh a je 
členěna do 6 základních kapitol, kterými jsou Úvod, Základní východiska dendrochronologie, 
Metodika, Výsledky, Diskuze, Závěr, Seznam použité literatury a zdrojů, Seznam obrázků a 
tabulek a Přílohy. Bakalářská práce je logicky uspořádaná a obsahuje všechny předepsané 
náležitosti.  

Autor si klade za cíl 3 hlavní body: 1. Zpracovat rešerši týkající se klimatologické 
interpretace letokruhových řad; 2. Vytvořit seznam dlouhých letokruhových chronologií ve 
středoevropském prostoru, které byly použity pro rekonstrukci klimatických veličin; 3. 
Chronologie a na nich založené řady klimatických veličin porovnat.  

Rešeršní část bakalářské práce podává poměrně podrobné informace o využití 
dendrochronologických dat a jejich použitelností pro klimatickou rekonstrukci, zabývá se 
statistickými charakteristikami letokruhových sérií. Značná část rešerše je věnována 
standardizačním přístupům a proceduře tvorby klimatické rekonstrukce. Rešerši považuji za 
kvalitně zpracovanou.  

Výsledky práce jsou založené na porovnání vybraných chronologií a jejich 
parametrech ve střední Evropě na základě dostupných informací uvedených v publikovaných 
vědeckých pracích a databáze IDTRB. Zvolený metodický přístup považuji za vhodný 
v závislosti na dostupnosti dat. 

Ke kapitole 5. Diskuze nemám vážné připomínky, pouze bych upozornila, že 
karpatská oblast (Babí hora, Pilsko, Vysoké Tatry) není zcela bez teplotní rekonstrukce, i 
když nedosahuje délky 250 let (Bednarz, 1984, Bednarz, et al., 1999, Szychowska-Krapiec, 
1998).  

Autor využil velké množství převážně zahraniční literatury, v některých případech 
však došlo k chybě ve jméně autora (správně má být: str. 30 Martinelli, 2004, str. 60 
Holzhauser et al. 2005), nebo došlo k chybné citaci (str. 24, 25 Briffa et al. (1996), chybně 
uveden Briffa (1996), str. 30 Briffa 2000, chybně uveden Briffa et al. 2000, str. 31 
Boninsegna et al. 2009, autor uvádí rok 2005, str. 45 Battipaglia et al 2010, nikoliv uvedený 
rok 2006). V Seznamu literatury a zdrojů by bylo dobré sjednotit formu citací, byť se jedná 
jen o drobné nedostatky.  
 
K práci mám následující doplňující dotazy: 
Podle které citační normy byl tvořen Seznam literatury a zdrojů?  
Jaká jsou podle Vás potenciální rizika pro věrohodnost klimatické rekonstrukce v závislosti 
na použitých standardizačních metodách?  



 
Bakalářská práce Tadeáše Gregora byla důkladně zpracována, splnila zadané cíle 

a rovněž splňuje kritéria bakalářské práce po odborné i věcné stránce. Lze ji proto doporučit 
k obhajobě.  
 
 
V Praze 5.9.2012         Tereza Ponocná 
 


