Vyjádření vedoucího práce - bakalářská práce
Klára Eliášová: Maximální polohy horní hranice lesa v Alpách a jejich vztah ke
klimatickým charakteristikám
Bakalářská práce Kláry Eliášové „Maximální polohy horní hranice lesa v Alpách a jejich
vztah ke klimatickým charakteristikám“ byla zadána kvůli shromáždění základních
klimatických charakteristik nejvyšších poloh hranice lesa v Alpách na základě jednotné
metodiky. Kromě rešerše tedy práce obsahuje i prakticky zaměřenou část.
Následně se vyjádřím k hlavním kritériím pro hodnocení bakalářských prací.
Splnění zadání
Cíle práce byly splněny. Z důvodu časového skluzu však bylo zařazeno relativně nižší
množství klimatických stanic, ze kterých mohla být následně extrapolována data. Práce se tak
mírně odchýlila od svého názvu, protože nemohla postihnout ty úplně nejvyšší polohy hranice
lesa, nicméně podává regionální přehled o regionálně maximálních výškách hranice lesa v
Alpách.
Věcná správnost řešení
Práce je v zásadních rysech věcně správná. Bohužel vykazuje celou řadu nepřesností a
drobných chyb, a to zejména ve Výsledcích a Diskusi. Vše je to dáno jednak nedostatkem času
na finalizaci a jednak méně intenzivní komunikaci s vedoucím práce v druhé fázi jejího řešení.
V této fázi došlo k metodicky chybnému postupu, na což jsem měl možnost Kláru upozornit až
několik dnů před odevzdáním a na následné zásadní přepracování a interpretování výsledků
(nyní již správných) zbylo velmi málo času. Autorka se rovněž pokusila o velmi obtížný úkol –
stručnou fyzickogeografickou charakteristikou Alp, která však trpí omezeným množstvím
použitých zdrojů
Celkový odborný přínos
Odborný přínos práce vidím zejména ve vyhledání nejvyšších poloh hranice lesa a spočtení
klimatických indikátorů jednotnou metodikou za stejné období. To jsou údaje, které dosud
chyběly. Rešerše je průměrná, nejde o tvůrčí a kritickou syntézu, spíše se jedná o pospojované
výtahy z různých studií. Množství použitých zdrojů je spíše nižší, i v rešerši je řada nepřesností.
V Diskusi a Závěru jsou porovnávány neporovnatelné teplotní parametry získávané za různě
dlouhé části vegetačního období.
Vlastní přínos autora, náročnost použitých metod
Studentka pracovala samostatně, všechny metody dokázala sama zvládnout. Samostatně
interpretovala získané výsledky, vyhledávala literaturu. Na bakalářskou práci bylo téma spíše
nadprůměrně náročné.
Formální správnost
Práce je psána neobratným odborným jazykem. Evidentně se to úplně nejvíce týká částí
psaných na poslední chvíli, zejména českého a anglického abstraktu (ten je třeba před
odevzdáním práce do knihovny přepracovat). V Diskusi je logika argumentace i vlastní forma
diskuse podprůměrná. Nevhodné je doslovné převzetí (i když řádně ocitované) Tabulky 7.
Naopak na velmi dobré úrovni jsou mapové výstupy ve Výsledcích.
Celkové zhodnocení
Bakalářská práce Kláry Eliášové má odbornou hodnotu z hlediska sestavení souboru dat o
teplotních poměrech na hranici lesa v Alpách získaných jednotnou metodikou. Bohužel získané

výsledky nejsou náležitě interpretovány a diskutovány. Rešeršní část práce je průměrná. Celou
prací se prolíná řada drobných věcných chyb, špatná argumentace a logika textu. Práci
navrhuji postoupit k obhajobě a hodnotit ji stupněm dobře.
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