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1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 

 Cíla autor splnil, úsporným slohem v prvních 35 stranách shrnuje vývoj krajiny 

v holocénu ve střední Evropě na základě 37 případových studií z rozsáhlé zahraniční a naší 

odborné literatury a na dalších 15 stranách potom prezentuje vlastní pokus o datování vývoje 

strže podmíněné změnou způsobu využívání okolních ploch. V cílech je sice i analýza 

recentních projevů akumulace (dokonce na prvním místě), ale protože je toto uvozeno 

formulací „buď anebo“, tak to nepovažuji za zásadnější nedostatek, leč mohl k tomu 

následovat vysvětlovací komentář. Poukázal bych na jistou disproporci mezi zaměřením 

rešerše na celý holocén, přičemž vlastní, podrobnou metodikou podepřené výsledky založené 

na dendrochronologii, jsou omezeny na pouhých několik desetiletí případně století. 

   

2) hodnocení práce s literaturou 

 Rešerši shledávám ucelenou a dobře zacílenou na téma, citování autorů je správné. 

Velice nesnadné je na základě 37 případových studií utvořit obecnou představu o stavu 

krajiny a erozně akumulačních projevech v ní, protože nemůžeme přesně posoudit lokální a 

regionální příčinnost, lokality zahrnují příliš široké spektrum geomorfologických, 

geologických, klimatických a dalších vlastností. Jednotlivé fáze vývoje podle těchto 

studovaných lokalit by si proto zasloužily jistý komentář, aby nepůsobily příliš kategoricky. 

Např. na str. 26 se konstatuje, že na konci doby bronzové probíhala plošná acidifikace 

životního prostředí. To je anomálie v holocénu, nebo acidifikace charakterizuje vývoj celé 

poledové doby? Také není jasné, proč jsou před středověkem vymezovány konce a začátky 

jednotlivých prehistorických období intervalem, např. doba bronzová 2300/2200 – 800/750 

př. Kr. 

3) hodnocení užitých metod a postupů 

V rešerši jsou popisovány velice rozmanité a různě přesné metody určování intenzity a 

stáří erozních a akumulačních jevů. Ve vlastní práci se hodnotí časový průběh eroze 

dendrochronologicky podle anatomických změn v odhalených kořenech. Některé kroky 



zpracování a analýzy odebraných vzorků jsou však zkratkovité a bylo by potřeba je více 

rozvést. Např. není jasné, jak autor eliminoval asymetrii růstu a jak vyloučil možnost odhalení 

kořenů vlivem pozdějšího růstu (str. 39 dole) a jestli různé výšky kořenů nad bází strže nebyly 

ovlivněny předchozími stupni erozní báze.  To jsou sice drobnosti, ale mohou výrazně 

zasáhnout do věrohodnosti výsledků. 

4) hodnocení argumentace a interpretace 

 Výsledky bohužel potvrzují jenom nedávné erozní procesy, ale i ty jsou zajímavé.  

Bude-li autor v práci pokračovat, tak doporučuji vytvoření modelu reliéfu, rozvodnic strží a 

analýzu půdního kryt takto vymezených povodí pro posouzení lokalit podle toho, jedná-li se 

v nich o autochtonní či alochtonní materiál, jaká je aktivní erozní plocha apod. Diskuze by se 

měla týkat především vlastních výsledků  a proto první polovinu této kapitoly musím 

považovat jenom za pokračování rešerše.  

5) hodnocení odborného přínosu 

 Autor si vytvořil solidní základ pro případné pokračování v daném tématu. Odborný 

přínos je z vyhodnocení dvou strží nesnadné posoudit. 

6) hodnocení formální stránky 

K formální stránce práce nemám závažné připomínky, dobře se čte díky vyváženému slohu a 

logickému řazení argumentace. Drobné přepisy a jedna gramatická chyba tento celkový 

dojem nesnižují. Grafy a obrázky dobře doplňují text. 

Otázky: 

1. Na str. 44 (změna využití ploch v zájmovém území) konstatujete, že pozemkové 

úpravy znamenaly zánik přirozených erozně limitujících bariér. Byly v tomto území 

provedeny pozemkové úpravy a lze v terénu a mapových podkladů vymezit 

rozvodnice jednotlivých strží? 

2. Nebylo možné potvrdit datování strží dendrochronologií (případně herbochronologií) 

podle nově uchycených semenáčků a travin na odhaleném minerálním povrchu strže?  

3. Na obr. 13 je zachycen vztah odhalení kořenů ve stržích k denním úhrnům srážek 

podle stanice Dubá. Prosím o komentář. 

 

Závěrem konstatuji, že Vít Kašpar předložil bakalářskou práci, která splňuje nároky, které 

jsou na ní kladeny a doporučuji jí oponentní komisi k přijetí, známku navrhnu podle průběhu 

obhajoby. 

V Praze 9. 6. 2014 

        Luděk Šefrna 


