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Autor splnil dva zadané cíle, které jsou uvedeny i v názvu bakalářské práce. Také 

výzkumné otázky, týkající se vývoje porostů borovice kleče a rašelinných jezer a typologické 

porovnání Úpského rašeliniště se skandinávskými rašeliništi, jsou zodpovězeny. Na šedesáti 

stranách textu s řadou obrazových příloh postupně rešeršně popisuje stavbu, genezi, vlastnosti 

a typologii rašelinišť z globálního pohledu a poté přechází k charakteristice českých 

rašelinišť. Rešerše čerpá z odborných textů předních světových specialistů na fenomén 

rašelinišť, přesto musím poukázat na zásadní nedostatek současného (moderního) přístupu ke 

zpracování rešerše. Česko (v pojetí prostoru, ne státního útvaru) bylo kolébkou rašelinářského 

výzkumu a badatelé jako  Schreiber a Špirhanzl iniciovali nejen první výzkumy a mapování 

řašelinišť, ale stáli i u zrodu mezinárodní rašelinářské společnosti (IPS) se sídlem ve Finsku. S 

jejich dílem by se měl každý pracovník (i student), pracující v tomto oboru, seznámit. 

Zakladatel našeho rašelinářského archivu J. Ferda v padesátých a šedesátých letech 20. stol. 

provedl mimo jiné základní topografický výzkum našich rešelinišť a jejich klasifikaci. 

Všechna tato díla jsou dostupná v knihovnách či archivu ve VÚMOP Praha, ale nejsou v 

elektronické podobě. To, že se dnes ignorují tyto starší práce, vede mnohdy k objevování již 

objeveného. Např. zmiňovaný "Topografický průzkum rašeliništ" obsahuje cenné informace o 

původním stavu rašelinišť a poskytuje důležité údaje pro monitoring rozsahu, objemu, složení 

atd. Rešerše je velmi podrobná, ale působí na mne proto roztříštěným dojmem, protože 

obsahuje velké množství názorů a přístupů k popisu, aniž by vyústila k jednotící podobě 

pohledu na rašeliny, přičemž chybí některá zásadní díla z počátků výzkumu. Údaj ze str. 11, 

že rašeliniště pokrývají jednu čtvrtinu zemského povrchu, považuji za značně přehnaný. Také 

tzv. kyselá rašeliniště s pH 5-6 a vrchoviště s pH 2,5-4 bez vysvětlujícího komentáře (str. 21 a 

22) jsou určitou záhadou z hlediska kritérií. 

Popis studovaného Úpského rašeliniště obsahuje důležitá fyzicko-geografická data, 

pouze chybí biogeografická část a zastaralá Quittova klimatická charakteristika z r. 1971, 

která vznikla z klimatických měření 1900 - 1950, by měla být aktualizována. 



Metodická část se přizpůsobuje souborům dat, která jsou k dispozici, pochybnosti může 

vzbuzovat jediný zdroj klimatických dat z polské stanice Szrenice. Ne vlastní klimatickou 

řadou, ale polohou vzhledem např. k popsanému anemo-orografickému fenoménu. 

Výsledky jsou stručné, ale jejich diskuze je velice podrobná a konfrontuje vlastní data s velmi 

širokým okruhem publikovaných analýz a názorů.  Autor sice dochází k závěrům, které již 

byly některými autory uváděny, ale rozhodně je lze považovat za zdařilý příspěvek jak 

k poznání vývoje krajinného pokryvu rašeliniště, tak i k diskuzi o jeho typologii porovnáním 

se skandinávskými rašeliništi. 

Věcná správnost řešení 

Tomáš Hejda si vytvořil metodický postup pro zpracování zadaného tématu a ten 

úspěšně využil. Korektně cituje autory a diskuze je přiměřeně detailní. Protože rašeliniště jsou 

ekosystémy se specifickým půdním krytem, doporučuji pro případné pokračování v tématu 

věnovat se i půdní klasifikaci, zařadit pedologická kritéria k jejich charakterizování a pokusit 

se překonat stereotyp pohodlného hledání informací v kyberprostoru a navštívit knihovny a 

rašelinářský archiv VÚMOP.  

Odborný přínos autora  

Autor ve své závěrečné práci prezentuje výsledky, které dobře dokumentují vývoj 

Úpského rašeliniště v poslední době, a provedl jedno z možných klimatologických 

srovnávacích jeho typu s rašeliništi skandinávskými. Jestli trendy, které ve vývoji zachytil, 

jsou zobecnitelné, by vyžadovalo potvrzení ve více takových studií na dalších lokalitách. 

Vlastní přínos autora 

 Vše nasvědčuje tomu, že Tomáš Hejda využil správně všechny studiem nabyté 

znalosti z oblasti zpracování DPZ, klimatologie i biogeografie a dovede používat vhodné 

statistické metody. Jeho studie je svým způsobem pro danou lokalitu originální. 

 Formální správnost  

 Formální stránka, především v textové části, je průměrná. Nacházím mnoho 

stylistických vad včetně nevhodné interpunkce a nesprávné větné skladby. Příkladem může 

být abstrakt na začátku práce. Škoda, že si autor nenechal přečíst text od někoho, kdo je 

citlivý na srozumitelnost vět.  

 

Otázky k zodpovězení: 

Jak vysvětlit fakt, že potenciální poloha Úpského rašeliniště ve Skandinávii z obr. 20 neleží 

v areálu rašelinišť typu aapa podle mapy na obr. 1? 

Jaká je podmíněnost vzniku rašelinišť typu aapa a palsa permafrostem? 



Proč není v typologii našich rašelinišť uplatněn náš současný klasifikační systém půd? 

Jsou informace o rozšiřování areálu kleče nejen do vyšších nadmořských výšek, ale i do 

vyšších zeměpisných šířek?   

 

Tomáš Hejda předkládá práci, která splňuje kritéria bakalářské práce. Po přečtení navrhuji 

velmi dobré hodnocení, ale průběh obhajoby může tento názor změnit k lepší i horší variantě. 

 

 

V Praze 2. června 2016 
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