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Posudek vedoucího práce – diplomová práce 

Václav Kolář: Dynamika horní hranice lesa na Králickém Sněžníku 

Diplomová práce Václava Koláře „Dynamika horní hranice lesa na Králickém Sněžníku“ obsahuje 

60 stran textu a bohatou přílohovou část obsahující rovněž i primární data. Práce se zabývá oblastí 

Králického Sněžníku, která byla z hlediska dynamiky vegetace vrcholové oblasti v rámci sudetských 

pohoří doposud opomíjena. Na základě rozsáhlého souboru dat diplomant ukazuje na celkový 

vzestup horní hranice lesa ve druhé polovině 20. století a v současné době. Výsledky práce jsou 

zajímavé, jak z hlediska vědeckého, tak pro praktickou ochranu přírody na Králickém Sněžníku. Dle 

mého názoru by měly být publikovány. 

Následně se vyjádřím ke kritériím pro hodnocení diplomových prací. 

1. Splnění zadání práce 

Zadání práce bylo zcela splněno. 

 

2. Věcná správnost řešení 

Práce je v principu řešena správně. Vychází z rozsáhlého a reprezentativního souboru dat. 

Určitou slabinou je relativně základní zpracování informací o prezenci semenáčků. 

Diplomant mohl také více v Diskusi interpretovat zjištěné vztahy mezi etablováním nových 

stromů, aktuální prezencí semenáčků a mortalitou.  

 

3. Celkový odborný přínos práce 

Na práci velmi oceňuji způsob sběru dat a použití relativně širokého spektra metod 

(dendrochronologie, terénní sběr dat, GIS, DPZ). V případě Králického Sněžníku bylo také 

možné využít relativně detailní historický průzkum lesů provedený E. Hoškem. Ten spolu s 

nově získanými daty v této diplomové práci podává velmi dobrý přehled o tom, jaké byly 

důvody zjištěné dynamiky horní hranice lesa. V tom je práce v rámci sudetských a 

karpatských pohoří ojedinělá 

 

4. Vlastní přínos autora 

Diplomant přistupoval k práci aktivně a samostatně. Jak terénní, tak laboratorní práce zvládl 

velmi dobře, oproti tomu trochu pokulhávala interpretační část diplomové práce. 

 

5. Náročnost použitých metod 

Diplomová práce byla náročná na zvládnutí řady dovedností (dendrochronologické metody, 

metody DPZ), časově náročné byly práce v terénu a v laboratoři. Z tohoto pohledu hodnotím 

práci jako nadstandardní. 

 

6. Formální správnost 

Práce je psána formálně víceméně správně v odpovídající struktuře, s nevelkým množstvím 

překlepů. Solidní je i kvalita map. Škoda používání termínu „Kralický Sněžník“ místo „Králický 

Sněžník“, jak je v práci správně uvedeno na některých mapách. 

Závěr 
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Diplomová práce Václava Koláře „Dynamika horní hranice lesa na Králickém Sněžníku“ splnila 

zadání a je na velmi odborné úrovni. Mírnou slabinou je pouze základní statistické vyhodnocení dat, 

více se dalo také získat v rámci interpretace získaných dat. Práce přesto přináší nové, 

nezpochybnitelné a zajímavé poznatky zasluhující publikování. Práci navrhuji hodnotit stupněm velmi 

dobře.  

 

5. 9. 2017        Mgr. Václav Treml, Ph.D. 

 


