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Bc. Alice Moravcová se ve své diplomové práci vydala předem nepříliš vyšlapanou cestou. 

Přestože řada metod, které měly být v práci použity (a také později většinou byly), je dobře 

známa, jejich aplikace na unikátní relikt lesa starý přes 10 tisíc let představovala řadu úskalí. 

Ta vyplývala nejen z potřeby nalezení vhodné metodiky zpracování výjimečných dat, ale i 

z extrémně útržkovitých informací o studovaném objektu. Některé standardně užívané 

předpoklady a analogie při vědecké práci nemohly být v tomto případě použity (např. převzetí 

některých neznámých dendrochronologických kritérií z analogických lesních ekosystémů). 

 V prvé řadě bylo třeba nalézt takový způsob odběru rozpadajících se vzorků kmenů, 

který nepovede k jejich další destrukci a ztrátě hledané informace. Odběr bylo třeba současně 

technicky propojit se zpracováním vzorků v dendrochronologické laboratoři. Alici Moravcové 

se nakonec podařilo nalézt optimální metodu přípravy vcelku obtížně čitelných vzorků kmenů. 

Velmi pozitivně hodnotím její houževnatost při opakovaných měřeních i aktivitu při 

uskutečňování cesty do Laboratory for Dendrochronology and Dendroclimatology, University 

of Göttingen, kde od Prof. Hanse Huberta Leuschnera získala cenné rady. Synchronizace 

letokruhových sérií a jejich datování byly nakonec při zpracování dat velmi limitující pro 

navazující studium disturbanční historie lesa. K synchronizaci sérií směřovalo hlavní úsilí 

diplomantky, a zde je také její hlavní přínos. Obtížná synchronizovatelnost řady růstových sérií 

vycházela kromě nižší kvality subfosilních dat z výjimečné plasticity růstu borovice na lokalitě. 

Ta patrně souvisela s celkově extrémními a mikrostanovištně specifickými podmínkami růstu 

jednotlivých stromů. Informaci o stáří reliktu lesa významně doplnilo rozsáhlé radiokarbonové 

datování vybraných letokruhových sérií hrazené s podporou VÚKOZ, v.v.i.  

Radiokarbonové datování bylo uplatněno i k nezávislé determinaci stáří rostlinných 

makrozbytků v analyzovaném profilu (hrazeno Centrem pro teoretická studia). Nalezení a 

zpracování profilu pro analýzu rostlinných makrozbytků považuji za další podstatný přínos 

diplomové práce. Profil originálně dokresluje vývoj lesa na přelomu glaciálu a holocénu viděný 

z úzké perspektivy dendrochronologie.  

Prezentované výsledky významně posunuly naše znalosti o studovaném reliktu lesa a 

některé mají i mezinárodní dopad. Diskuze je většinou podložená výsledky, jen ojediněle je 

poněkud spekulativní. V budoucnu by měly být výsledky studie vhodnou formu (publikace aj.) 

prezentovány vědecké obci i laické veřejnosti. Před zveřejněním by bylo nicméně vhodné ještě 



dodatovat některé vzorky pomocí 14C, dořešit téma disturbanční historie lesa a propojit data 

s lokálními výsledky palynologie (částečně již publikováno Petrem Pokorným, Centrum pro 

teoretická studia).  

Alice Moravcová podle mého názoru splnila cíle své diplomové práce. Odchylky finální 

podoby studie od jejího zadání (např. v otázce kompetice dřevin nebo prostorových vztahů) 

vyplývaly především z potřeby reagovat na nově zjištěné informace o vývoji studovaného lesa 

a práci zásadně nesnižují. Diplomovou práci celkově hodnotím jako velmi dobrou. 
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