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Posudek vedoucího práce – bakalářská práce 

Tomáš Hejda: Vývoj krajinného pokryvu a klimatická charakteristika oblasti Úpského rašeliniště 

Bakalářská práce Tomáše Hejdy „Vývoj krajinného pokryvu a klimatická charakteristika oblasti 

Úpského rašeliniště“ obsahuje 67 stran textu. Rešeršní část se zabývá zejména klasifikací mokřadů a 

rašelinišť. V praktické části pak zařazuje pomocí klimatických charakteristik Úpské rašeliniště do 

klasifikačního systému severských rašelinišť a analyzuje prostorovou dynamiku porostů kleče na 

rašeliništi. Krkonošská rašeliniště jsou často srovnávána se skandinávskými, avšak bez jakékoli 

informace o klimatických podmínkách. Takové porovnání přináší tato bakalářská práce. Jejím 

zajímavým výstupem je zjištění o prudkém zvyšování pokryvnosti kleče od 80-tých let. V této 

souvislosti mám dotaz - mohl by autor porovnat expanzi kleče a smrku na rašeliništi – mají stejnou 

dynamiku? To by mohlo pomoci při interpretaci faktorů, které stojí za tak rychlou změnou vegetace. 

Dále by mne ještě zajímalo, k jakému typu skandinávských rašelinišť by autor řadil Úpské rašeliniště 

na základě jeho morfologie? 

 Následně se stručně vyjádřím ke kritériím pro hodnocení bakalářských prací. 

1. Splnění zadání práce 

Zadání práce bylo splněno. 

2. Věcná správnost řešení 

Práce nemá nedostatky zásadního rázu, nicméně jak v rešeršní, tak v praktické části jsou 

problematické pasáže. V rešerši se často objevují výčty literatury, která se zabývá určitou 

otázkou, která ale není ve vlastní rešerši popsána. Rešerše je rovněž bohužel založena 

zejména na domácí literatuře a obsahuje celou řadu nepřesností či nesmyslných tvrzení. 

Zejména kapitola Význam a vývoj rašelinišť měla jít více do hloubky. V Metodice chybí 

základní parametry leteckých snímků (velikost pixelu, měřítko). V úvodní části Výsledků jsou 

chybně uvedeny nesprávné hodnoty teplot vzduchu na Úpském rašeliništi (jsou vyšší než na 

stanici Szrenicza).   

3. Celkový odborný přínos práce 

Odborný přínos práce spočívá v kvantifikaci expanze kleče a v klimatickém zařazení Úpského 

rašeliniště. Oba tyto aspekty jsou nové.  Práce je dobrým podkladem pro další navazující 

studie.  

4. Vlastní přínos autora 

Autor vypracovával práci samostatně a iniciativně. Účastnil se pravidelných konzultací. 

Zejména pojetí rešeršní části je autorovou samostatnou volbou. 

5. Náročnost použitých metod 
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Náročnost metod je standardní pro bakalářskou práci. 

6. Formální správnost 

Práce je psána v odpovídající struktuře, solidním odborným jazykem s malým množstvím 

překlepům (vyznačeny v textu). Velmi dobré jsou mapy. Kvalitou se výrazně se liší Úvod, 

rešerše, kde je celá řada nepřesností od Výsledků, které jsou formulovány solidně. Velmi 

špatně je napsán abstrakt obsahující nesmyslné formulace, zasluhoval by přepracovat. 

Z formálních vad bych uvedl následující: 

- Metoda „úpravy leteckých snímků“ je nesmysl (str. 10);   

- Na str. 11 se opět vyskytují chybná tvrzení ohledně 20 % zemského povrchu pokrytých 

rašeliništi a v posledním odstavci; 

- Str. 13, věty o změnách chemismu rašeliniště jsou nedostatečně specifikovány (zvýšení 

či snížení koncentrací?). Jak může být likvidováno životní prostředí? 

- Obr. 4 – co jsou stádia 1,2,3? – je třeba specifikovat; 

- Ve fyzicko-geografické charakteristice autor ztotožňuje území KRNAP s Krkonošemi, ty 

by měly být vymezeny spíše dle geomorfologického členění; 

- Proč je na lesních rašeliništích smrk v zakrslé mrazové formě (str. 26)? K lesním 

rašeliništím jsou citovány práce týkající se subalpínských rašelinišť, chybí naopak práce 

Speranzy z Černé hory; 

- Jak máme rozumět tvrzení o uhlíkové stopě (str. 27, citována Speranza a kol. 2000); 

- Procentuální údaje o změnách pokryvu jsou zavádějící, k čemu jsou vztaženy? (např. str. 

44). 

 

Závěr 

Hodnocená bakalářská práce Tomáše Hejdy splnila zadání a je na solidní odborné úrovni. 

Bohužel se v ní vyskytuje řada formulačních neobratností a stěžejní rešeršní část je založena zejména 

na české literatuře. To snižuje zajímavé výstupy týkající se klimatického zařazení Úpského rašeliniště 

a dynamiky klečových porostů na něm. Práci proto navrhuji hodnotit stupněm dobře.  
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