
Posudek diplomové práce Jiřího Vaníčka: "EKOLOGIE PATOSYSTÉMU VINCA MINOR – PUCCINIA 

CRIBRATA V PŘIROZENÝCH POPULACÍCH“ 

Předložená práce se zabývá faktory prostředí a charakteristikami hostitelské populace barvínku 

ovlivňující výskyt rzi Puccinia cribrata na případové studii v oblasti původního rozšíření ve Slovinsku. 

Cíle práce jsou stanoveny explorativně. Práce je založena na vlastním terénním pozorování (97 

mikropopulací) a dat o prostředí z terénního měření a získaných zpracováním dat dálkového 

průzkumu země. Dle zadání práce byla původně zamýšlená i experimentální část práce, která však 

skončila nezdarem, patrně vinou nedostatečné zkušenosti s kultivací hostitelské rostliny i jejího 

patogenu. Vzhledem k omezeným prostředkům a vymezenému času již nebyla možnost experiment 

opakovat v upraveném designu ke zdárným výsledkům. Přesto student odvedl solidní kus práce při 

sběru dat, které lze i tak považovat za dostatečné úsilí adekvátní pro diplomovou práci. 

Práce je standardně strukturována, dodržuje citační normu, výsledky jsou důkladně diskutovány. Dílčí 

formální nedostatky spatřuji v popisu tabulek, kde chybí popis některých použitých zkratek, chybějící 

jednotky u části proměnných (tab. 1), dále autor není konzistentní v pojmenování některých 

proměnných (celková radiace/celková ozářenost). V metodice postrádám reference a zdůvodnění 

výběru indexů odvozených z multispektrálních družicových snímků. Popis použitých metod je místy 

příliš stručný (chybí např. informace o přístrojovém vybavení použitém pro získání hemisférické 

fotografie a způsob jeho orientace v prostoru). Poněkud matoucí je pro čtenáře výběr proměnných, 

kdy některé proměnné jsou představeny v metodice (relativní a přímá radiace, NDVI), aniž by byly 

dále testovány a prezentovány ve výsledcích, zatímco o (ne)použití dalších proměnných (SAGA 

Wetness Index, Distance to Channel Network) se čtenář dozvídá až v diskuzi. V tomto ohledu bych 

ocenil jasnější vymezení zkoumaných fenoménů již v úvodu práce a následně v metodice i 

zdůvodnění výběru daných proměnných. 

Zvolený metodický přístup skýtá určité slabiny, kdy v rozporu s rešerší faktorů ovlivňujících prevalenci 

a incidenci patogenu, vymezených v úvodu práce, jsou sledovány odlišné faktory. Částečně lze 

vysvětlit tento rozpor nedostatkem financí pro provedení odpovídajících chemických rozborů půd a 

mikroklimatického měření. Po faktické stránce spatřuji jako problematické použití velmi jemného 

(prostorové rozlišení 1 m, resp. přeškálovaný na 3 m) modelu terénu, když tato data jsou vztahována 

k bodovým pozicím zaměřeným běžnou turistickou GPS, která takového přesnosti v lesním porostu 

zpravidla nedosahuje. Rovněž satelitní data jsou použita v rozlišení jemnějším, než odpovídá rozlišení 

kanálů krátkovlnného infračerveného záření. Při takto jemném rozlišení se tak může projevovat 

výraznější šum v datech, než při použití průměrovaných hodnot. Design sběru dat je značně 

subjektivní. Jako problematické se mi jeví i to, že k populaci o velikosti až 5ha je vztahováno jedna 

hodnota vyjadřující podmínky prostředí zjištěné pouze ve středové ploše o rozloze 1m2. 

Zvolené statistické metody (zobecněné lineární modely a modely se smíšeným efektem) jsou 

adekvátní charakteru dat, byť vzhledem k vzájemné blízkosti populací by bylo vhodné ošetřit 

prostorovou autokorelaci, či alespoň prozkoumat reziduální autokorelaci. Tvorba minimálního 

adekvátního modelu není dostatečně popsána v metodice – chybí informace o použitém statistickém 

kritériu pro výběr proměnných. U modelu prevalence výskytu rzi není zřejmé, zda prezentované 

výsledky představují model se všemi proměnnými zahrnutými zároveň, nebo zda jde o samostatné 

efekty jako u modelu incidence. 



Získané výsledky jsou poměrně důkladně diskutovány, autor prokázal schopnost výsledky kriticky 

zhodnotit a identifikovat slabiny dat a nabízí i možné budoucí směry bádání, které by vedly k vyřešení 

zjištěných problémů. 

Celkově lze konstatovat, že byť práce zřejmě nenaplnila všechna očekávání kladená v počátku řešení 

problematiky, autor odvedl poctivý kus práce a v rámci materiálních a časových možností práci 

samostatně zpracoval a interpretoval terénní data s použitím moderních statistických a GIS metod. 

V diskuzi autor sám identifikoval slabá místa metodiky a nastínil možnost jejich řešení a směry dalšího 

bádání. Vzhledem k tomu, že dosavadní výzkumy patosystémů rzí se zabývaly především 

zemědělskými plodinami, lze tuto práci považovat svým způsobem za průkopnickou, což do jisté míry 

omlouvá jisté tápání při hledání vhodné metodiky. I přes množství drobných formálních nedostatků 

tak práci jako celek hodnotím jako velmi dobrou. 

Otázky: 

- Sběr dat probíhal ve dvou letech. Jakou roli mohlo hrát počasí v roce snímkování na 

prevalenci/incidenci výskytu rzi? 

- Je správný předpoklad, že incidence/prevalence bude lineárně závislá na nadmořské výšce? 

- Jak lze formalizovaně stanovit hladinu významnosti při vícenásobném testování? 

- V diskuzi je uvedeno, že Diurnal Anizotropic Heating Index (DAHI) není významným 

prediktorem pro incidenci a prevalenci rzi. Jak tedy interpretovat zahrnutí DAHI do 

minimálního adekvátního modelu prevalence rzi? 

 

Dílčí poznámky a otázky:  

Formátování čísel – je používáno často zbytečně velkého počtu desetinných míst, zejména u p-

hodnoty, nenormalizované je též formátování čísel ve vědeckém zápisu (mantisa < 1 nebo > 10). 

Používání zkratek – ač jsou v textu zavedené zkratky, v textu se vyskytují výlučně s plným názvem 

dané proměnné, což je nadbytečné. 

Charakteristika klimatu – bylo by vhodné prezentovat klimadiagram, průměrné roční hodnoty 

pramálo vypovídají o podmínkách v době rašení hostitelské rostliny, která je dle autora zásadní pro 

infekci rzí. 

SAGA Wetness Index  - dle diskuze nebyl autor spokojen s výsledným modelem. Neuvádí však 

metodiku jeho tvorby, lze tak jen odhadovat možné příčiny – byl vytvořen hydrologicky korektní 

modelu terénu (bez bezodtokých míst)? Nejsou ani uvedeny parametry funkce (způsob výpočtu 

plochy povodí a další parametry funkce). 

Indexy dálkového průzkumu země – autor správně uvádí možný problém u zastíněných severních 

svahů. Domnívám se, že tyto nesmyslné hodnoty by bylo vhodné odstranit a v modelu s nimi 

nepracovat. Není zřejmé, proč byla použita scéna z 27. 8. 2016, když terénní sběr dat probíhal 

v letech 2017 a 2018.  

Str. 35 - Diurnal Anizotropic Heating (DAHI) nereprezentuje množství dopadající sluneční radiace na 

jednotku plochy, jak je chybně tvrzeno, byť s množstvím dopadajícího záření do značné míry souvisí. 



Tab. 1 - Plochu je vhodné vyjadřovat v jednotkách uznávaných v soustavě SI (tj. m2, eventuálně též 

ha). 

Tab. 2,3 – Popis tabulky by měl být výstižnější a obsahovat informaci, co je závislá proměnná, např.: 

„Vztah incidence rzi a faktorů prostředí nezávisle testovaných pomocí zobecněným lineárním 

modelem s binomickým rozdělením. Df: stupně volnosti, …“. Řazení proměnných postrádá logiku. 

Tab. 5,6 – Nejsou popsány zkratky použité v záhlaví sloupců. 

Str. 20, ř. 15: „Rstudio 3.4.3“ má být patrně „R 3.4.3“ 

Str. 25 Tabulka 2: nejde jen o faktory prostředí, jak je uvedeno v popisu tabulky, ale i biotické faktory 

(velikost populace, densita lodyh). 

Graf 7 – u fitu logistické regrese by bylo vhodné prezentovat i konfidenční interval. Popis os a grafu 

není úplný. 

Stylistika, gramatika – na vícero místech v textu chybí nebo naopak přebývají čárky ve větách. 

Jakým způsobem zahrnují hemisférické fotografie „orientaci a expozici stanoviště“? (str. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

V Průhonicích 28. 8. 2019 

Mgr. Martin Macek 


