
Oponentský posudek na diplomovou práci Barbory Hubáčkové „The effect of 

habitat continuity and management on species composition and diversity“ 

Práce se zabývá zajímavým tématem, obnovou travinných společenstev na orné půdě. Autorka 

vytypovala 137 cílových druhů, jejichž přítomnost pak zaznamenávala v dlouhodobě existujících lučních 

porostech a v porostech obnovených na orné půdě před přibližně 30 lety. Obnova travinných 

společenstev proběhla výsevem druhově chudé jetelotravní směsky, která cílové druhy neobsahovala. 

Cílové druhy tedy kolonizovaly obnovené porosty spontánně. Autorka se zaměřila na severní část Bílých 

Karpat. Přestože je obnova luk v Bílých Karpatech intenzivně studována, většina výzkumu probíhá v jejich 

jižní části. Práce tak přináší cenné rozšíření současného výzkumu. 

Práce je psaná, až na některé části, jasně srozumitelným jazykem. Ve vědeckém textu ale není vhodné 

používat zkrácené verze anglických sloves. Data jsou sebrána vhodnou metodikou a vyhodnocena 

odpovídajícími metodami. I když některé analýzy mohou po menších obměnách přinést více informací. 

Určitou limitaci samozřejmě představuje, že v porostech nebyly zaznamenány všechny druhy, ale jen 

druhy cílové, což znemožňuje analýzy na úrovni společenstva. Kompletní seznam druhů by ale 

pravděpodobně byl, vzhledem k rozloze zájmové oblasti příliš náročný. Rovněž problematické, jak 

autorka sama uvádí je vyhodnocení vlivu způsobu obhospodařování. Ve zkoumaných porostech se totiž 

střídá pastva s kosením a rozdělení na pastviny a kosené louky je tak do určité míry arbitrární. Autorka si 

ale je tohoto problému vědoma. 

Práce je opatřena krátkým ale informativním úvodem. Obsahuje rozsáhlý popis studované oblasti, který 

svědčí o autorčině znalosti místních souvislostí. Řada informací tu ale přesahuje potřeby práce.  

V analýzách (jak RDA, tak ANOVA) autorka testuje vliv obhospodařování a historie luk v oddělených 

analýzách. Vhodnější by bylo otestovat je v jedné analýze, spolu s interakcí. Případně provést rozklad 

variability. Co autorku vedlo k tomu, že testovala proměnné odděleně? 

Korekce na prostorovou autokorelaci je provedena velmi jednoduchým způsobem. Použití jiné metody, 

například založené na párových vzdálenostech studovaných polygonů by byla vhodnější. U analýz 

cílových druhů by bylo vhodné použít fylogenetickou korekci. U krabicových grafů by bylo dobré sjednotit 

styl, hlavně barvy, u stejných proměnných.  

V diskuzi autorka vhodně interpretuje výsledky. Diskusi ale není vhodné začínat odstavcem, který pouze 

shrnuje, co se v práci studovalo, bez jakýchkoliv interpretací. Řada úvah a doporučení přesahuje výsledky 

práce a je založena spíš na autorčině terénní zkušenosti. V závěru práce by bylo vhodnější odpovědět na 

výzkumné otázky z úvodu. Souhrn doporučení k obnově luk by se hodil do zvláštní kapitoly. 

Jediná Ellenbergova indikační hodnota, která se lišila mezi původními a obnovenými loukami byla 

salinita. Autorka to vysvětluje změnou v půdě v důsledku dřívějšího obhospodařování. Autorky bych se 

ale zeptal, které druhy se na tomto rozdílu nejvíce podílely? 

Celkově se mi ale práce líbila a věřím, že má potenciál stát se základem zajímavé publikace v časopise 

s IF. Navrhuju ji hodnotit stupněm velmi dobře. 

V Třeboni 27. 8. 2021, 

Ondřej Mudrák 


