
 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce Lukáše Tůmy 

„Vliv počasí a podnebí na kůrovcové kalamity na Šumavě“ 

POSUDEK VEDOUCÍHO 

 

Práce má aktuální téma, které je příležitostí k získání poznatků 

významných z praktického i vědeckého hlediska. Tato příležitost však 

nebyla příliš využita. Hlavní příčinou toho je, že se nepodařilo získat 

relevantní údaje o intenzitě napadení šumavských lesů lýkožroutem 

smrkovým a o jejích časových změnách.  Z NP a CHKO Šumava 

student získal jen údaje o objemu vytěženého dřeva v jednotlivých 

rocích, případně měsících, za období, kdy se vyskytla jediná velká 

kůrovcová kalamita, a to ta, která následovala po orkánu Kyrill. Tato 

„proxy“ data se ukázala jako nepostačující pro uspokojivé splnění cíle 

práce.  

 

Přesto jako klad práce hodnotím,  že  její autor  vynaložil velké úsilí o 

poznání vztahů mezi zmíněnými „proxy“ daty o rozšíření kůrovce a 

daty o teplotě vzduchu a atmosférických srážkách na meteorologické 

stanici Churáňov. Použil ad hoc postupy, které jsou inteligentně 

volené a originální. Při použití lepších údajů o rozsahu kůrovcové 

kalamity a jeho časovém vývoji by  tyto postupy pravděpodobně vedly 

k jednoznačným a přesvědčivým poznatkům o vlivu počasí na 

kůrovcové kalamity.  

 

Důležitou částí bakalářské práce by měla být literární rešerše 

k danému tématu. Nedostatkem předložené bakalářské práce je, že její 

rešeršní část neobsahuje žádné informace o metodách studia vlivu 

meteorologických faktorů na lýkožrouta ani o metodách monitorování 

výskytu lýkožrouta v krajině. Autor necituje žádnou zahraniční práci 



na toto téma. Také neuvádí žádnou definici kůrovcové kalamity 

z literatury ani se nepokusil o vlastní.  

 

Po formální stránce je předložený elaborát zpracován pečlivě. Má 

přiměřený rozsah 40 stran a jeho obsah je logicky členěný. Dobře 

působí fotografie, zčásti autorovy vlastní, zčásti převzaté z různých 

zdrojů.  

 

Souhlasím s autorovými náměty pro další výzkum, které jsou součástí 

závěru práce. Doplnil bych je o pokus získat data o časovém vývoji  

výskytu lýkožrouta na Šumavě  i z jiných zdrojů než z NP a CHKO 

Šumava.  Napadá mně například, že zdrojem takových údajů ze 

vzdálenější minulosti  by mohly být archivní dokumenty 

Schwarzenbergů. Je škoda, že pokus o získání takových údajů již 

neproběhl. 

 

Mám za to, že přes určité nedostatky  lze práci Lulkáše Tůmy 

akceptovat jako bakalářskou. Klasifikaci navrhnu s přihlédnutím 

k průběhu obhajoby. Budu se asi rozhodovat mezi hodnocením 2 a 3. 

 

 

 

 

 

Praha, 20. srpna 2014                                     RNDr. Ivan Sládek, CSc.  
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