
POSUDEK OPONENTA 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VÁCLAVA KOLÁŘE: VZESTUP HORNÍ HRANICE 

LESA JAKO DŮSLDEK RŮSTU TEPLOT A ZMĚN VYUŽITÍ PŮDY 

 

Václav Kolář se věnuje vzestupu horní hranice lesa v důsledku růstu teplot a změn využití 

půdy. Problematikou se zabývá obecně v teoretické části a získané poznatky poté 

diskutuje s výsledky vlastní metaanalýzy publikovaných dat.  

 

Splnění cílů v zadání práce: 

 

Cíle práce jsou v zadání jasně stanoveny. Cílem práce je rešerše literatury věnující 

se dynamice horní hranice lesa a faktorům, které ji ovlivňují. Rešeršní část práce je 

doplněna o metaanlýzu publikovaných výsledků a jejich statistické zhodnocení s využitím 

společných prediktorů. Tyto stanovené cíle byly splněny. 

 

Práce s literaturou: 

 

Rešeršní část práce je zpracována kvalitně. Student prokázal schopnost velmi 

dobré práce s odbornou literaturou a schopnost logicky si informace utřídit. Zároveň 

prokázal velmi dobrou orientaci ve studované problematice. 

 

Použité metody, postupy, argumentace a interpretace: 

 

Metaanalýzu publikovaných výsledků a jejich kritické zhodnocení hodnotím velmi kladně. 

Narozdíl od rešeršní části je ale část věnovaná popisu metodiky a zejména výsledků 

velmi stručná. Část věnující se klastrové analýze je téměř bez zhodnocení. Shluková 

analýza byla použita pro rozdělení lokalit na základě teplotních trendů do dvou skupin, 

v nichž byl testován vliv antropogenních zásahů na velikost vzestupu horní hranice lesa. 

Vhodné by bylo uvést dendrogram s vylišenými skupinami a počty objektů ve skupinách. 

V kapitole věnované diskuzi student projevil schopnost utřídit si a kriticky 

zhodnotit zjištěné informace. 

 

K této části práce bych si dovolil připojit několik dalších poznámek a otázek. 

 

o Na straně 16 jsou uvedeny čeledi, jejichž druhy tvoří horní hranici lesa. U těchto 

čeledí by bylo podle mého názoru vhodné uvést i příklady konkrétních druhů, 

protože tyto čeledi jsou velmi druhové bohaté a ne všechny druhy z nich na horní 

hranici lesa rostou. 

 

o Na straně 16 je dále uvedeno, že jalovec tvoří horní hranici lesa. Můžete upřesnit, 

kde jalovec dosahuje na horní hranici lesa vzrůstu odpovídajícímu definici stromu? 

 

o Jaký je vliv substrátu na polohu a případně vzestup horní hranice lesa? Nebylo by 

vhodné typ substrátu zahrnout jako prediktor do metaanalýzy? 

 

o Jak si vysvětlujete záporné trendy teplot v Karpatech? Nemůže být příčinu 

nedostatek primárních dat pro tuto oblast a následně chybná interpolace 

v databázi CRU TS 3.1?  

 

o Jak si lze vysvětlit, že posun horní hranice lesa zjišťovaný z leteckých snímků 

pozitivně koreluje s trendy letních teplot a naopak posun horní hranice lesa 

zjišťovaný dendrochronologicky se stejným trendem koreluje negativně?  

 

o Na straně 20 je uvedeno, že pro růst stromů v Laponsku je důležitý poměr Ca:Al. 

Proč tomu tak je, však není v textu uvedeno. Může mít chemismus půd významný 



vliv pro posun horní hranice lesa? Nebylo by tedy vhodné klasifikovat v 

metaanlýze oblasti i na základě chemismu půd?  

 

Odborný přínosu 

 

Práce má podle mého názoru významný odborný přínos, který pramení z 

porovnání metod hodnocení dynamiky horní hranice lesa.  

 

Formální stránka 

 

Práce má standardní strukturu a je logicky členěna do kapitol. Psána je srozumitelným 

jazykem na dobré úrovni. V práci se vyskytují překlepy a gramatické chyby, ale 

nenarušují srozumitelnost textu. Z formálních připomínek bych studenta upozornil na 

následující: 

o Vyskytují se zde některá neobratná tvrzení.  

o Pomocí korelačního koeficientu se nezjišťuje závislost, ale těsnost vztahu 

mezi dvěma proměnnými (str. 29).  

o Nejednotné je používání české a latinské terminologie dřevin. V textu je uváděna 

bříza pokroucená (Betula pubescens ssp. tortuosa / Betula tortuosa) jako bříza 

pýřitá (Betula pubescens).  Na straně 20 je pak uvedena bříza pýřitá jako (Betula 

pubescens ssp. czernopanovii).  

o Nedodržováno je rovněž psaní latinských názvů kurzívou. 

o Termín sněžné houby, který je používán v textu například na straně 13 či 15, není 

zcela vhodný.  

o Termín útvar pro suťová pole a osypy na straně 15 není správný. Jedná se o tvar.  

o Pro východoevropské názvy pohoří je používána anglická transkripce namísto 

české. 

 

 

Souhrnné hodnocení: 

 

Václav Kolář prokázal schopnost samostatné práce, práce s odbornou literaturou, 

velmi dobrou orientaci ve studované problematice a schopnost utřídit a kriticky zhodnotit 

získané informace. Předložená bakalářská práce podle mého názoru splňuje nároky 

kladené na tento typ prací, připomínky uvedené v posudku považuji spíše za podněty pro 

další rozbor problematiky. Práci proto doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře – 

výborně podle průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze 7. 6. 2014      RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 

 

 


