Posudek oponenta diplomové práce
Studentka: Bc. Dita Boszczyková
Název práce: Stanovištne premenlivý rast smreku na hornej hranici lesa, Hrubý Jeseník
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Václav Treml, PhD.
Oponent diplomové práce: Ing. Pavel Janda
Rok odevzdání práce: 2011

Splnění zadání práce
Oceňuji komplexnost cílů a velký záběr řešeného problému, který může být využit jak
v praktických aplikacích, tak ve vědeckém srovnání. Vytyčené cíle z úvodu práce byly
splněny v celém rozsahu.
Věcná správnost řešení
Z věcného hlediska řešení problematiky nemám žádné zásadní připomínky. Práce byla
rozčleněna do standardních částí odborného textu. V úvodu autorka srozumitelně a logicky
rozebrala řešenou problematiku za použití velkého množství domácích i zahraničních odkazů.
Výběr lokality i vzorků zohledňoval cíl, který výzkum sledoval. Jednotlivé dílčí skupiny
vzorků byly na úrovni lokalit (v práci označené jako „hranice lesa“ a „stromové skupinky 2 a
1“) podle dendrometrických charakteristik srovnatelné, což prokázala i následná analýza.
Oceňuji velký objem odebraných vzorků pro tuto práci i následnou pracnost zpracování dat,
kdy celkový počet vzorků byl 419. Počet vzorků v jednotlivých skupinách pro tvorbu
jednotlivých chronologií byl odpovídající pro řešení problému a srovnatelný se spodní hranicí
s obdobnými pracemi. Autorka používala soudobé metody analýz dat, které srozumitelně
popsala v části metodika. Dané analýzy vyústily k rozsáhlému výstupu komplexních
výsledků. Výsledky byly dále komentovány a konfrontovány se zjištěním domácích i
zahraničních autorů bádajících ve střední Evropě v části diskuze a výstižně shrnuty v závěru.
Celkový odborný přínos práce
Tato práce se přímo zaměřila na vliv vnějších podmínek (především teploty), stanoviště a
struktury porostu na radiální přírůst smrku ztepilého v extrémních podmínkách okolo a nad
horní hranicí lesa. Získané komplexní výsledky ve velké míře potvrdily zjištění domácích i
zahraničních autorů ze střední Evropy. Zajímavým bylo zjištění, že na přírůst smrku v nejvýše
položených skupinkách neměla vliv expozice svahu. Velkým přínosem dále vidím vytvoření
nových smrkových chronologií pro lokality horní hranice lesa v Hrubém Jeseníku.
Vlastní přínos autora
Autorka odvedla velmi rozsáhlou práci od sběru velkého množství dat až po jejich pracné
zpracování a komplexní vyhodnocení. Dále velmi logicky a názorně vedla diskuzi, ve které
porovnávala svá zjištění s ostatními pracemi.
Náročnost použitých metod
Autorka používala soudobé metody analýz dat a při zpracování dat si osvojila velkou řadu
statistických metod od dendrochronologických analýz (od křížového datování až po

detredndování a tvorbu reziduálních chronologií) až po mnohonásobnou regresi (analýza
hlavních komponent).
Formální správnost
Z formálního hlediska bych měl k práci několik připomínek. V práci jsem nalezl několik
drobných překlepů (např. str. 4 ring-wight, str. 16 ovplyvňujúim) a nepřesností. Za hlavní
formální nepřesnost řadím nesjednocené odkazy na použitou literaturu. V obrázku číslo 7 či
pod ním mi chyběl popis jednotlivých chronologií a na několika obrázcích chyběl popisek osy
x či y. Na straně 64 je odkaz na tabulku číslo x, která neexistuje. Na přehlednosti práce ubírá
umístění tabulky číslo 2 a obrázku číslo 6, které nejsou logicky umístěny v textu.
Závěrečné hodnocení
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. Podle rámcových kritérií pro klasifikaci
bakalářských a diplomových prací na Katedře fyzické geografie a geoekologie hodnotím
danou práci stupněm výborně.
Doporučení pro rozpravu
Na stranách 28 a 29 je rozebraný výběr a odběr vzorků. V textu jsem nenašel z jak velké
plochy byly vzorky odebírány. Je tento faktor pro danou studii důležitý? Pokud ano, jak by
mohl ovlivnit výsledky studie?
Na straně 35 je metodický popis vztahu mezi kambiálním a kalendářním věkem. Je zde
uvedeno, že průměrná šířka letokruhů daného kambiálního věku byla vizuálně hodnocená a
byl porovnán rozdíl kategorií expozice a lokalit. Bylo by možné objektivněji (statisticky)
porovnat rozdíly mezi danými kategoriemi? Pokud ano, uveďte jaké máte na mysli a pokud
ne, kde vidíte úskalí, proč to nelze provést.
Strana 36 uvozuje metodiku vztahu růstu stromů a teploty. Pro tento vztah byly vybrané jisté
měsíce a série měsíců. Podle jakých kritérií byla daná období vybírána?
Strana 48 uvozuje výsledky k citlivosti reziduálních chronologií na teplotě. Tyto vztahy jsou
v dané práci hodnoceny v úseku 40-ti let a v úseku okolo 20-ti let. Myslíte si, že se mohou
dané vztahy měnit v rámci desetiletí či století? Pokud ano, jaké faktory mohou tento posun
ovlivnit?
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