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Cílem diplomové práce Bc. Václava Koláře bylo zhodnotit dynamiku horní hranice lesa a 

posoudit její příčiny. Téma diplomové práce je velmi aktuální v souvislosti s tím, že malé 

enklávy bezlesých ploch nad horní hranicí lesa ve Vysokých Sudetech jsou v současnosti 

ohroženy posunem hranic lesa vzhůru. Proto jakékoliv přispění k pochopení jevů a procesů 

probíhajících v těchto ekotonech je nesmírně cenné. Téma diplomové práce je vhodně 

zvoleno i s ohledem k faktu, že horní hranice lesa na Kralickém Sněžníku byla ve srovnání 

s dalšími pohořími Vysokých Sudet (Hrubý Jeseník, Krkonoše) doposud vědeckou obcí 

opomíjena, autor tak spolu se svým vedoucím nalezli volnou „ekologickou niku“ pro 

zpracování zajímavého tématu diplomové práce.  

Předložená práce je strukturována do jedenácti kapitol. V první kapitole autor stručně 

uvozuje problematiku a stanovuje cíle práce, ve druhé, třetí, čtvrté a páté kapitole pak 

podrobně zpracovává literární přehled o hranici lesa a o přírodních podmínkách zájmového 

území. Diplomant zde cituje velké množství relevantní literatury. Šestá kapitola popisuje 

použité metody sběru a hodnocení dat ve třech sektorech obsahujících celkem 22 

vrstevnicových transektů. Sedmá kapitola (Výsledky) prezentuje prostřednictvím velkého 

množství grafů cenná data a společně s osmou kapitolou (Diskuze), jsou na velmi dobré 

úrovni. V závěru autor stručně shrnuje hlavní dosažené výsledky (Kap. 9). Veškerá literatura 

citovaná v textu je uvedena v seznamu použité literatury (Kap. 10).  

 Po formální stránce je práce zpracována hezky, nicméně obsahuje občasné překlepy a 

neobratná slovní spojení (např.: str. 30 – věk nejbližšího (chybí slovo);                                  

str. 33 - 1315 m + 1335 m; str. 54 - ekology). V některých případech nejsou uvedeny latinské 

názvy kurzívou (str. 17 - Pinus mugo; str. 18 - Larix decidua).  

 V kapitole 6.1 chybí informace o tom, jakým způsobem diplomant odebíral vzorky, 

když se na transektu vyskytovaly klonální smrkové skupiny. Autor pouze konstatuje, že ve 

vzdálenosti po 5 metrech byl zjišťován věk nejbližšího stromu. Jestliže autor odebíral vzorky 

z jedinců klonálního původu – mohlo dojít ke zkreslení výsledků a nelze pak zjištěné věky 

interpretovat jako data uchycení semenáčů. Mohl by autor vysvětlit, jakým způsobem vybíral 

jedince k odběru vzorků v případě výskytu klonálních skupinek? Rovněž je škoda, že pro tak 

velký soubor primárních dat autor nepoužil rozsáhlejší statistickou analýzu. Například rozdíly 

změn pokryvností v rámci časových intervalů mezi jednotlivými výškovými skupinami bylo 

možné testovat pomocí T testu resp. ANOVY, nebo jejich neparametrických analogií. Autor 

se rovněž mohl pokusit analyzovat vliv opuštění od antropických aktivit na rezidua uchycení 

semenáčků a to třeba v závislosti na různé kategorii antropického vlivu (ve využívání; čerstvě 

opuštěné; dlouhodobě opuštěné). V kapitole výsledky by bylo vhodné do obrázků 

znázorňujících počet semenáčků v závislosti na pokryvnosti vegetace (obr. 17 – 20) proložit 

současné bodové pole, křivkou znázorňující trend v naměřených datech, pro lepší přehlednost 

těchto obrázků. Popisek osy Y u obr. 21 je zavádějící, vhodnější by bylo uvést: počet mrtvých 

stromů připadajících na jeden živý, nebo poměr živých/mrtvých stromů. Autor se rovněž 

mohl v diskuzi pokusit vysvětlit, proč pouze u výškové skupiny 4   (dekáda uchycení,  dekáda  
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