
Posudek školitelky na diplomovou práci 

 

Bc. Mário Hamarčáka    

 

 

Téma práce:  

 

 Hodnotenie zmien stavu lesa NP Šumava 

obhospodarovaných subjektom  

Kašperskohorské městské lesy, s.r.o. 
 

Předkládaná diplomová práce z části navazuje na bakalářskou práci Mário Hamarčíka „Čo 

vypovedajú letecké snímky o stave biotopov v Národnom parku Šumava?“, ve které zkoumal  

možnosti využití nástrojů GIS pro hodnocení aktuálního stavu ekosystémů v NP Šumava. Zároveň DP 

navazuje a dále rozvíjí výsledky bakalářské práce studenta ČZU Vladimíra Zývala, který porovnal změny 

v stavu a kvalitě lesních biotopů soustavy Natura 2000 v rámci ÚP Modrava a zjistil značné rozdíly ve 

způsobu managementu, který aplikuje Správa NP Šumava a soukromí vlastník MLKH. Jeho zjištění byla 

aktuálně přijata k publikování v časopise Biological Conservation. 

 Mário se v rámci své diplomové práce zaměřil blíže na soukromé lesy v NP Šumava, které 

spravují Městské lesy Kašperské hory s.r.o., a zkoumal, k jakým změnám došlo po roce 2011. Jedná se o 

období navazující na analýzu Vl. Zývala a zároveň je možné konstatovat, že v tomto období již odezněla 

hlavní kůrovcová gradace po orkánu Kyrill. Analyzoval letecké snímky zájmového území a sledoval 

lokalizaci a výměru oblastí, ve kterých byly kůrovcové stromy pokáceny nebo odkorněny a ponechány na 

místě. Změny hodnotil na úrovni lesních biotopů soustavy Natura 2000 a také porovnal situaci v I. a II. 

zóně NP. Prováděl také provedl terénní šetření a zjišťoval stav biotopů. Zaměřil se především na výskyt 

dřeva ponechaného k zetlení a semenáčů dřevin, což jsou hlavní parametry kvality ekosystému.  

Mário na své diplomové práci pracoval samostatně a po drobných urgencích se odvážil i k terénní 

práci. Prozkoumal zájmové území a vybral reprezentativní lokality. Při přípravě DP projevil velkou míru 

trpělivosti a schopnosti samostatné analýzy získaných podkladů. V závěru práce získané výsledky 

interpretuje,  a po diskusi s dalšími odbornými zdroji, formuluje doporučení pro ochranářsky vhodnější 

management soukromých lesů v NP.  O zjištění této DP projevili zájem pracovníci státní správy ochrany 

přírody.  

Práce Mária Hamarčáka splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na Přírodovědecké 

fakultě UK a doporučuji ji jako podklad k udělení titulu Mgr. 
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