
POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI HANY KLÁŠTERKOVÉ: SOUČASNÝ STAV VEGETACE V NIVĚ 

SÁZAVY PO JARNÍ POVODNI V ROCE 2006 

Posudek vedoucího práce 

Hana Klášterková předkládá diplomovou práci, jejímž cílem je popsat vývoj vegetačních 

společenstev, porovnat trajektorie sukcese, diverzitu a druhové složení vegetace v nivě Sázavy 

postižené jarní povodní v roce 2006 na místech, kde došlo k usazení náplavů a mimo ně, v úseku mezi 

Sázavou a Poříčím nad Sázavou. Cíl práce je uveden v zadání a dále rozveden o čtyři výzkumné 

otázky: 

 

1) Liší se plochy s náplavem a plochy bez náplavu druhovým složením?  

2) Liší se plochy s náplavem a plochy bez náplavu druhovou diverzitou vyšších rostlin?  

3) Liší se plochy s náplavem a plochy bez náplavu počtem nepůvodních druhů vyšších rostlin?  

4) Liší se plochy s náplavem a plochy bez náplavu počtem invazních druhů vyšších rostlin?  

Práce má celkový rozsah 76 stran textu včetně do textu vložených obrázků, tabulek a jejich 

seznamu, seznamu použitých literárních zdrojů a mapových podkladů, elektronických zdrojů a příloh. 

 V rešeršní části práce se Hana Klášterková v úvodních kapitolách věnuje definici a vymezení 

údolní nivy, faktorům ovlivňujícím dynamiku vegetace po povodních, zmíněny jsou typické druhy 

kolonizující prostor nivy po povodňové disturbanci. Uvedena je i stručná charakteristika studovaného 

území a přehled povodní na Sázavě. Rešeršní část práce považuji za zdařilou, vycházející 

z dostatečného počtu odborných zdrojů a podávající ucelený přehled o studované problematice i o 

modelovém území.   

V praktické části práce Hana Klášterková pomocí vyhodnocení vlastních dat hledá odpovědi na 

výzkumné otázky. Metodická část práce je popsána podle mého názoru srozumitelně a využívá 

standardního sběru vegetačních dat pomocí fytocenologických snímků. Tato data jsou vyhodnocena 

pomocí statistických metod, které považuji za vhodně zvolené. Vhodná je i interpretace výsledků.   

Výsledky vlastní práce následně Hana Klášterková diskutuje v samostatné kapitole 

s relevantními publikovanými výsledky a poukazuje na jejich soulad či uvádí rozdíly oproti jiným 

studiím. K této části práce pouze poznamenávám, že podle mého názoru je zbytečné samostatně 

vyčleňovat diskusi ke struktuře porostů (podkapitola 7.4), tato část mohla být začleněna v podkapitole 

7.1 o druhovém složení. Závěr práce je jasný a stručný a odpovídá na stanovené cíle. 

K této části práce připojuji dva dotazy:  

 Z obrázku č. 18 je patrná značná variabilita druhového složení ploch tzv. „bez náplavu“. 

Které parametry prostředí mohou podle vašeho názoru tuto variabilitu vysvětlovat?  

 Čím byste si vysvětlila, že je na plochách tzv. „bez náplavu“ vyšší počet invazních druhů?   

Práce má standardní strukturu, psána je srozumitelně na velmi dobré jazykové úrovni, použité 

literární zdroje jsou řádně citovány. Grafickou stránku práce považuji za velmi zdařilou a nemám k 

práci zásadních formálních připomínek, pouze u obrázků prezentující mapy (např. 4, 7, 12, 16) je podle 

mého názoru vhodnější použít jednotně grafické měřítko. Z mého pohledu by bylo rovněž vhodné uvést 

v abstraktu konkrétní výsledky.   

Závěrečné zhodnocení 

Hana Klášterková pracovala samostatně, průběh práce konzultovala s vedoucím práce. Při 

vypracovávání si studentka osvojila jak terénní sběr dat, tak pokročilé statistické metody vyhodnocení. 

Hana Klášterková splnila zadání práce, předložená práce podle mého názoru splňuje nároky kladené na 

diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 7.9.2020 

RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 


