Posudek na bakalářskou práci
LJ ško|itelský posudek

I

oponentský posudek

Strana

Jméno posuzovatele: RNDr. Petr Petřík
Datum: 12.5.2006

Autorka: Linda Za1íčková

Název práce: Faktory ov|ivňujícírozšířenídřevin v krajině

Xí Práce

ie |iterární rešerší. _l ráce obsahuje v|astní výs|edky
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza'..)
Baka|ářská práce je kromě literární rešerše rozvahou k dip|omové práci, která se má
zabývat studiem sukcese dřevin v územíDoupovských hor vysíd|eném před více
neŽ 50 lety. Závis|ost současného rozšířenídřevin na staých zdrojích diaspor se
b ude studovat prostřed n ictvím zmapován í jej ich aktuá|n ího a h istorického rozšířen í
v krajině. Aktuá|ní rozšířeníbude srovnáno s historickým obhospodařováním krajiny
(landuse) a s faktory prostředí zjišt'ovanými v terénu i pomocí G|S (např. terénní
č|enitost).
Struktura (č|enění)práce:
Uvod, Literární rešerše(výskyt dřevin ve vztahu ke zdrojovým popu|acím,
sekundární sukcese ve vztahu k landuse), Diskuse, Rozvaha k dip|omové práci (DP)
a její cí|e, Charakteristika studovaného území,Metodika DP, Prob|émy DP,
Literatura

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečnéa jsou v práci správně citovány?
PouŽi|a autorka v rešeršire|evantní údaje z |iterárních zdrojŮ?
ANo. Text je vyšperkován přes 40 citacemi z pub|ikacíjak v mezinárodních
časopisech tak v monografiích.
Jsou zÍskané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
ANO.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je přeh|edně č|eněná bezváŽnéišíchformá|ních nedostatků. Text je
doprovázen komentovanými obrazovými pří|ohami. Jazyková úroveň je dobrá, místy
je však text zbytečně šroubovaný (př. pos|ední věta ve 2. odstavci, str. 7)'
SpIněnÍ cí|ůpráce a celkové hodnocení:
Fráce shrnuje poznatky ze studia sukcese dřevin na sekundárně od|esněných
stanovištích' Dřeviny jako stá|e ještě nedoceněný studijní objekt by|y také vybrány
vzhledem k moŽnostem identifikace porostů i na staých |eteckých snímcích.
Expanze dřevin do dnešníkrajiny-pustiny je výsledkem úpadku cyklické činnosti
v krajině (kosení, pastva), a|e v případě Doupovských hor i přímo absence jakéko|i
Iidské činnosti (nepočítáme-|i občasnédisturbance na dopadových p|ochách
vojenských stře|nic). Takto vznik|é porosty dřevin (v práci nazývané nepřesně
,,sekundární.,) se odlišují v mnoha oh|edech od těch s trva|eii nepřerušenÝm
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stromovým zápojem (tzv. ,,ancient forests,.). V práci se správně shrnuje, Že vliv na
rozšířenísukcesních porostů (pattern) má nejen schopnost šířenídiaspor, a|e i
charakter krajiny přijejich uchycování (např. v podobě landuse odráŽejícÍ Se Ve
v|astnostech půdy nebo jiŽ přítomnó vegetace) . Z|iterární rešerševyp|ývá, že závěry
různých studií jsou značně rozdí|n é a zá|eži na s|edovaném časovémi prostorovém
měřítku, na kterém studujeme šíření,zdroj semen a charakter prostředi, Zqímavá je
informace o přetrvávajícím v|ivu změny ve využíváníkrajiny pozorovate|ná nejen na
druhové skladbě, a|e i na morfo|ogické charakteristice půd i po 250 letech . Zadaná
práce bude cenným přínosem k prob|ematice sukcese za předpok|adu jasnější
metodiky.

otázky a připomínky oponenta:
Jak povaŽuji literární rešeršibaka|ářské práce za důk|adnou, rozvaha k budoucí
dip|omové práci a nás|edná metodika se mijevíjako nedořešená. oceňuji sice
pouŽití systematického sběru dat s vyuŽitím G|S a GPS a předběŽné testování v
terénu, a|e není mijasné, proč se budou měřit rŮzné růstovékategorie dřevin a jak
se později nashromáŽděné výs|edky budou interpretovat. Da|šíprob|ém vidím v tom,
co |ze vlastně povaŽovat za zdroje diaspor sukcesně vznik|ých porostů. Zda nejb|iŽší
porost čijedince? V práci není věnována Žádná pozornost a|espoň popisu strategií
šířeníu vybraných druhů dřevin. Např. si neumím představit, jak se budou
odhadovat zdrojové popu|ace tak ubikvistního druhu s lehce šiřite|nými semeny jako
břiza. Uvíta| bych obrazovou dokumentaci k oddílu metodiky, z níŽ by byla zYejmá
loka|izace, jemnost zvo|ené sítě a ve|ikosti studovaných
Postrádám údaj o
',parce|...
počtu loka|it (bodů), které budou studovány. Není mijasné'
jak bude přesně vyuŽita
zmíněná dend roch rono|og ie. Vzh ledem k d iskutovaným cha rakteristikám p ůd
v rešeršibych navrhova| sběr dat rozšířit o tuto ob|ast a dop|nit také průzkum o
by|inné patro.

Na autorku mám to|iko otázek'

Proč by|y zvo|eny právě jmenované dřeviny?
Proč je potřeba |epšíodhad stáří dřevin (str' 18) a jak budou tato data dá|e
zpracována?
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ProsÍme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnějŠía nejvýstiŽnějŠíkomentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubrikyjsou povinnou součástÍposudku.

V přÍpadě práce za|oŽené na v|astních výs|edcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metodv a
zpracovánÍvýsledků, obdobně jako u práce dip|omové.
Posudek se odevzdává (zasÍlá) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni'cz (pro Účely
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokoIu o obhajobě) ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7, 128 44 Praha 2.

