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Předložená  bakalářská  práce  Aleny  Jungrové  ,,Vývoj  ekotonu  alpinské  hranice  lesa  na  vybraných  lokalitách  v
Krkonoších`` obsahuje 39 stran textu,11 obrázků,1 tabulku a  14 stran při'loh. Autorka se zde zabývá fenoménem
alpinské   hranice   lesa   ve   Východních   Krkonoších   s důrazem   na   vliv   různých   faktorů   prostředí   na  jeji'  vývoj
v posledních sedmdesáti letech.

Práce je členěna do 6 kapitol včetně závěru. V t/Modu si autorka za cíle práce stanovuje popis dynamiky
studovaného  ekotonu  na  modelových  lokalitách  a  posouzeni'  závislosti  změn  AHL  na  proměnných  odvozených
z digitálního  modelu  reliéfu  a  leteckých  sni'mků.  Dále  následuje  představeni'  problematiky  alpinské  hranice  lesa
včetně  charakteristiky  vybraných  determinujíci'ch  faktorů,  zpracované  na  základě  literární  rešerše  dostupných
domácích  i  zahranični'ch  literárni'ch zdrojů.  V kapitole  fi/z/GAogeogHa#cAa' cAa^a#eri5Í7ka 4ízem/'popisuje autorka
místní  poměry  s důrazem  na  složky,   které  mají  bezprostředni'  vztah  ke  studovanému  tématu.  Ve  stěžejni'ch
oddílech práce je představena metodika, výsledky a diskuze, zabývaji'cí se vlastni'm výzkumem.

K práci  mám  několik věcných a formálni'ch  připomi'nek.  Z formálních  nedostatků  práce je nutné vytknout
především četné  pravopisné chyby a  překlepy,  které jsem vyznačil do textu. Tyto chyby se objevují i ve jménech

s,:ůáion#hšaacuhto;:.,!á:h;ieoTaus,ztvasTŠ|e.zcnz:T:Ji:3:aktuv?.,TC3áí;,mks.T,,i::čKn.:amaapt3du.c,':(vn::šřir;:,k?:os#irávcsé
autorka odkazuje  na  literární zdroje, jež  nejsou  uvedeny v seznamu  literatury (např.  Kajimoto,  2001,  Kociánová,
2000,  Kurfůr  et  al.,  1991,  Migoň  &  Pilous,  2007,  Pelíšek,  1974  atd.).  Formálni'  úroveň  citací je  nízká,  v textu  i
seznamu  literatury se  mění použité styly a  leckdy je téměř nemožné dohledat,  o jaký informační zdroj  se jedná.
Naproti  tomu  musi'm  kladně  zhodnotit  práci  s odborným  obsahem  citovaných  materiálů,  kdy autorka jednotlivé
přístupy  pouze  nepřejímá,  ale  srovnává  a  kriticky  hodnotí.  V textu  se  však  místy  objevují obti'žně  srozumitelné
formulace  typu:  ,,Ačkoli  nebyla  neprokázána  závislost  ani  v této  práci,  nelze  to  považovat  za  obecné  pravidlo,
které platí i v jiných oblastech``  na str.  37, V regionálně zaměřené části práce postrádám základní grafické při'lohy
od  obecně  topografické  mapy  po  tematicky  zaměřené  mapy  (např.   přehledné  mapy  studovaných  faktorů  -
sklonitosti,  zakřiveni'  a  orientace  reliéfu;   mapy  Heat  load  indexu  a  lndexu  sněhové  pokúvky;   mapa  biotopů
NATURA 2000),  příp.  fotodokumentaci zájmových  lokalit,  nikoli  příkladů ze španělského  NP.

K vlastnímu řešenému tématu si po stránce obsahové dovoluji vznést několik poznámek:
V kapitolách   j.j a   J,4je  uvedena  řada  názorů  ohledně  vlivu  podmínek  prostředí  na  dynamiku  AHL,  které  si
leckdy  odporují.  Pro  další  práci  bylo  vhodné  rešeršní  polemiku  uzavři't  srozumitelným  závěrem.  V  kapitole  2,5.
VGgeface   bych   doporučoval   doplnění   stávajíci'   charakteristiky   výškových   vegetačni'ch    stupňů   o    přehled
vyskytuji'cích  se  biotopů  dle  vrst\n/  mapování  biotopů  NATURA  2000,  které  v KRNAPu  probi'halo  v podrobném
měř',tku  1:50001

Dalši' dotazy a  připomínky pak jsou  metodického rázu:
V kapitole  j.  Mefoďw.Aa  není  dostatečně  podrobně  popsán  způsob  stanovení  některých  posuzovaných

faktorů.  Na  základě jakých  dat byl vytvořen vstupní model  reliéfu? V případě  Aegf /oad /nďe» chybi' vysvětlení,
co  představuje jeho  hodnota,  u  Í7}c/e%t/  ýsvAy 5né^ove' poÁ7ýu4y by  bylo  vhodné  alespoň  ve  stručnosti  zmi'nit
podstatu jeho výpočtu.  Zcela  neuspokojujíci' je pak vysvětlení stanoveni' parametru typ vegetačni'ho pokryvu,  kdy
nejsou zmíněna žádná kritéria visuelní interpretace, vstupní data ani časové vymezeni'.

V při'padě statistického vyhodnocení vztahu  změn  pokryvnosti a  ovlivňujících faktorů  si  nejsem jistý,  zda
byla   zvolena   vhodná   metoda.   Pokud   bylo   ci'lem   práce   posoudit   závislost   změn   alpinské   hranice   lesa   na
uvedených  nezávislých  proměnných,  proč  nebyla  použita  prostá  lineární  regrese,  ale  metoda  mnohorozměrné
analýzy?  Z výsledků  takového  modelu  dle  mého  názoru  spiše  zjistíme  vzájemné  vztahy  všech  posuzovaných
parametrů než přímý vliv daných abiotických faktorů na stav a dynamiku AHL.

V závěru   práce  autorka   zdařilou  diskuzí  dokazuje,   že  se  s náročnou   problematikou  vyrovnala  velmi
dobře.  Oceňuji  rovněž  použití  nadstandardních  nástrojů  a  metod.  Práce  tak  přes  uvedené  připomínky,  které
mohou  posloužit jako  inspirace  při  další  práci  autorky,  splňuje  nároky  kladené  na  bakalářskou  práci[  Doporučuji

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