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Posudek na diplomovou práci Ivety Husákové - Faktory určující vyskyt stepních druhů
na Křivok|átsku

Zhodnocení práce

Diplomová práce Ivety Husákové je především precizně provedenou studií na poměrně
velkém objemu dat sebraných v terénu. Jak množství sebraných dat, tak kvalita zpracováni
jsou na vysoké úrovni a z tohoto hlediska je práci těžko co vytknout. Stejně tak po formální
stránce práce obsahuje minimum překlepů a formálních chyb a z tohoto hlediska je možné ji
p ov aŽov at za v e|mi zdaři lou.
Na předloŽené práci zvláště oceňuji následující:
l) Autorka shromáždila úctyhodné množství terérrrrích dat, dokázala je dobře zptacovat a

výsledky propojit v diskusi anavázat je na současné poznatky.
2) Autorka prokáza|a mimo jakoukoliv pochybnost schopnost samostatné vědecké práce;

zpráce je cítit individualitu a osobitý rukopis.
3) Práce je poměrně dobře promyšlena a závěty zní vyplývající jsou velmi zajimavé,

zejména pak ty týkající se historických dat o lokalitách a současného rozšíření vybraných
druhů.

4) Autorka má i poměrně slušný literámí přehled a ziskané výsledky dokáže poměrně
elegantně interpretovat, mnohdy aŽ příliš'

Přestože je práce velmi obsáhlá a podává dokonalý rozbor problému, autorka mnohdy
sklouzává k triviálním otázkám a tvrzením' Kupříkladu tvrzeni, že na prudké skalnaté svahy
jsou vázány druhy jako Aurinia saxatilis či Festuca pallens není přeci potřeba dokazovat, to
už víme. Na druhou stranu některá tvrzenijsou mírně překvapující. Proč se kupříkladu na sutě
a lokality, vjejichŽ okolí se Vroce 1938 vyskytovala větší plocha pleší, dnesváží ruderální
druhy, které dosahují menších rozměrů (str. 70)? Domníviím se, Že důkladné přečtení práce
těsně před tiskem mohlo odstranit některé pasáže, jež díky nezkušenosti diplomantky byly
ponechány. Čtenář by se pak mnohdy nemusel ,,brodit.. textem, kteqý obsahuje tvrzení obecně
známá a mohl by si uŽívat hezky a zajimavě navržené a na Vysoké úrovni zpracované
diplomové ptáce,

otázky

1) Jaká je vlastně dynamika vývoje pleší na Křivoklátsku? Jak takové pleše vznikaji a
zanikají? Přecijen66plešívroce 1938 a 110plešívsoučasnostijepoměrněvelký rozdí|,
Co vlastně všechno by|o považováno za pleš a kdy už jedna velká pleš byla rozdělena na
dvě menší třeba v důsledku zaristání stromy (mám tomu rozumět tak, žekdyž byla jedna
velká pleš předělena pásem keřů' pak v současnosti to jsou pleše dvě?)

2) Druhy označené jako stepní, byť v uvozovkách, mnohdy stepní nejsou. Část znich je
vyloŽeně ruderálních (Bromus sterilis, Chenopodium album, Chenopodium polyspermum)
(důsledek nadměrné pastvy a přehnojovaní lokalit muflony?), část znich naopak, dle
mého názoru, v lese rust můŽe a jejich výskyt mezi ,'stepními.. druhy je důsledkem
pouŽité metodiky (Carex muricata, Carex pilulifera, Brachypodium pinnatum) a některé
mají k označení stepní, byt' v uvozovkách, velmi daleko (Hypericum perforatum, Atropa
bella-dona). Vzhledem k tomu' Že v metodice není výběr jednoznaěně popsán, rád bych se
zepta|,jak byl doopravdy prováděn? Co znamená 

',druhy 
které se vyskytovaly v okolních

lesích..? Jak velká plocha byla mapována v okolních lesích? Jak se autorka vyrovnala se
situací, kdy les postupně řídne a pŤechází v pleš?



3) Nakolik je přítomnost či nepřítomnost druhů dána tím, že na lokalitě nemohou růst atím,
Že se na ni nemohou dostat? Jak velkou roli můŽe hrát velikost populací pro jejich
dlouhodobé pŤeživání na lokalitách, pokud vůbec nějakou?

$ Jaký je vztah mezi velikostí plochy a izolovaností? Jaké druhy se vyskýují na malých a
izolovaných lokalitách? Případně, jak by se dal tento vňah interpretovat z hlediska
fragmentace apŤeživání malých populací (str. 47)'

5) Jak si autorka vysvětluje, že zrovna Festuca rubra se vyskytuje na menších a méně
otevřených lokalitách? Proč se na stejných lokalitách vyskyuje i Seseli osseum? Je tedy
moŽné Ťici, že druhy vázané na větší a otevřené plochy, jsou více negativně ovlivněny
velikostí lokality a tedy i četností populace? Jinými slovy na malých lokalitách se
nevyskýuj i, protože na nich rychle vyrnírají? (str. 46)

6) Proč jsou na izolované lokality vice vázané ruderální druhy? (str' 47)
7) Věta ,,Lokality, na něŽ se nejvíce váži druhy se specifick;imi vlastnostmi jsou lokality

izo\ovaté,lokality s větším zastoupením skály a skalky a lokality v minulosti obklopené
větší plochou pleší.. (str' 65). Do jaké míry tedy m:ůže vůbec fragmentace ovlivnit výský
čistě skalních druhů. Jak moc jsou závislé na přísunu diaspor z okolních skalek?

8) Jak se na přítomnosti či nepřítomnosti druhů projevuje šiřitelnost jejich diaspor?

Technické poznámky

Příloha 3 - jak byly klasiÍikovány pleše? Daná pleš by|a označena jako jedno stanoviště podle
nejběŽnějšího typu na ní se vyskytujícího (viz str' 2I)? Proč má pak např. pleš č. l označení
skála' když převaŽuje mělká půda? Předpokládám a doufám, že je to jen a pouze chyba tisku,
protoŽe pokud ne, pak by mohlo při větším počtu chyb tohoto typu dojít ke značnému
zkreslení výsledků.

Str. 40 - Jak do tvrzení' že lokality od sebe více vzdá|ené jsou si i druhově méně podobné,
může vstupovat fakt, že se nevyskytují na stejném podkladu nebo že jsou na nich odlišné
stanovištní podmínky?

str. 57 _ největší počet druhů je na heterogenních lokalitách a mělo by to být vidět z grafu. Já
z grafu nevidím zhola nic'

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně.

Průhonice, 18.9.2008

Bohumil Mandák
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