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Tadeáš Gregor: Dlouhé letokruhové chronologie ve střední Evropě a jejich klimatologická
interpretace

Bakalářská práce Tadeáše Gregora „Dlouhé letokruhové chronologie ve střední Evropě a jejich
klimatologická interpretace“ obsahuje 71 stran textu a jednu tabulkovou přílohu. Jde o meta-analýzu
studií zabývajících se rekonstrukcí klimatických veličin na základě letokruhových chronologií.  Tomu
odpovídá i vysoký počet citovaných prací (celkem 115). Práce jako celek je logicky strukturovaná a
psaná dobrým odborným jazykem. Objevují se v ní v akceptovatelné míře překlepy a drobné
stylistické nedostatky (v některých případech nevysvětlené zkratky, špatně psaný abstrakt obsahující
málo informaci o tom, co je ve skutečnosti výsledkem práce, ad.).

Tadeáš Gregor pracoval na bakalářské práci zhruba od prosince 2012. Musel vyhledat a načíst velké
množství odborné literatury. Jeho rešeršní činnost byla zcela samostatná a ve výsledku na výborné
úrovni. K dispozici měl stovky různě zaměřených dendroklimatických studií z nichž musel vybrat.
Důsledkem toho je i opomenutí některých prací, které já považuji za důležité (např. Helama et al.
2004, Cook a Pederson 2011, Büntgen et al. 2012). Ve velké kvantitě studií je však jejich důležitost
obtížně rozlišitelná a částečně i subjektivně vnímaná.

Student přistupoval ke zpracování práce se zájmem, aktivně a iniciativně. Důležité je, že do
popsané problematiky pronikl a dobře ji rozumí. Výsledkem jeho práce je velmi dobrá tvůrčí rešerše
na vysoké odborné úrovni, která splnila vytčené cíle.  Nedostatek času ponechaný si na dokončení
práce zřejmě vedl k poněkud slabšímu textu v některých částech Diskuse (zejména diskuse nad
problematikou absence dlouhých letokruhových chronologií v hercynské oblasti a interpretace
disproporcí v jednotlivých teplotních rekonstrukcích). Přesto však předloženou práci považuji za
vysoce nadprůměrnou a doporučuji ji přijmout k obhajobě a klasifikovat ji stupněm výborně.
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