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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita
teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):

Pěstování smrku a související jevy, a to včetně bořivých větrů a hmyzích škůdců, se stalo
zásadním problémem českého lesnictví před přibližně 200 lety. Závěrečné práce věnované
tomuto fenoménu posuzuji nerad, protože jde o problematiku složitou, a ne každý jí správně
rozumí. Nejinak je tomu i u této práce.
2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava,
přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a
závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.):

Formální úprava odpovídá standardu obvyklému na PedF UK. Formální členění je logické,
jazykový projev standardní. Celkový charakter práce bych označil za poněkud narativní.
3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos silné
a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

V práci postrádám stručný popis chronologie dosavadních větrných a hmyzích kalamit (nebo
chceme li disturbancí) v popisovaném regionu. Autorce je nepochybně známo, že interpretace
takových jevů je záležitost úhlu pohledu toho či onoho autora, ostatně to poněkud obecněji
konstatuje i v textu práce.
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:

1. Ke straně 10: Jak si tedy autorka představuje vývoj lesa v postglaciálu, v podmínkách
střední Evropy? Konkrétně ona refugia, ze kterých se šířily dřeviny?
2. Ke straně 16: Jak ve skutečnosti probíhala plavba dřeva na Schwarzenberském kanálu a
proč?
3. Jak si autorka představuje vysídlování a osídlování Šumavu při demografických
disturbancích souvisejících s koncem II. světové války a počátkem války studené (popis je
nepřesný).
4. Jaký pohled na problematiku kůrovcové kalamity autorka preferuje?
+++
Obecně pro zpracování další podobné práce doporučuji autorce užití primárních pramenů,
například Ministr J, Historický průzkum LHC Kašperské Hory.

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Diplomová práce Lucie Kadeřábkové plní požadované parametry. Práci doporučuji komisi
k přijetí.
Datum: 6.1. 2018
Ing. Jan Andreska, Ph.D.

