Posudek na diplomovou práci Františka Boudy: Lišejníky re|iktních borů
Reliktní bory na našem uzeni nebyly v minulosti lichenology příliš vyhledávány.
odborníkůna lišejníkybylo u nás vŽdy rnálo a celková prozkoumanostúzemíje malá. Proto
je obhajovanápráce ve|mi vítána.
Hlavnírn cílem práce bylo odlradnoutdruhovou diverzitu lišejníkův reliktníchborech
v Pootavía na Šumavě.Autor měl řešit5 úkolů,uvedenýchv zadánípráce'
Práce je přehledrrě členěna a čtivě napsána. obsahuje 67 stran textu (2 grafy
s procentuálnírnrozdělením druhů podle červenéhoSeznamu a procentuálním rozdělením
jednotlivých lokalit podle ekologických skupin,5 ordinačníchdiagramů),18 stran příloh
a CD se seznafflem zaznamenanýchdruhů (635 herbářových dokladů, 85 druhů z lokalit'
podle ekologie).FotodokumentacevýstiŽněpřibližujepodmínkynavštívených
rozčleněných
lokalit (8 obrázků)a na l8 kvalitních fotografiíchjsou vyobrazeny zajimavédruhy lišejníků.
Velmi pracrrájistě byla částs excerpovanýmiliterárnímiúdaji.
Práce je členěnado dvou částí- floristickou a statistickou.KaŽdá z nich rná výsledky
komentované
ve vlastníkapitolediskuse.
V úvodupráce autor podrobně popisuje podmínky navštěvovanýchlokalit na Šurnavě
a v Pootaví.V kapitole floristika shrnul historii dosavadníhoýzkumu a vlastnívýsledky,
přehledněsestavenédo tabulky. Významnédruhy (celkern 64) jsou výstiŽněkotnerrtovány
v dalšíkapitole.
V diskusi floristickéčástizhodnotil historii lichenologickéhovýzkumu boru od počátků
do dnešníhostavu a vyčíslilcelkový početexcerpovanýchdruhů(260), početdruhůZjištěných
vlastnímvýzkurnem (229) a podíly ohroŽenýchdruhůtak, jak jsou uvedenév červeném
Seznamll CR. Určil procentuálrrípodíly ekologických skupin' pokusil Se o srovnání
současného
stavu S původníma vyjmenoval druhy, kterév ,ízemi vyhynuly. Podrobně tak
porovnalproměnustavuvšechekologickýchskupin lišejníků,
kteréjsou v práci uvedeny.
Ve statistickéčásti(Ekologie lišejníků
borových lesů)je srozunritelněvysvětlenopouŽití
mnohorozměrnéordinačnímetody, okomentovány ordinačnídiagrarny nepřímé lineární
ana|ýzy a reduktantni ana|ýzy. Y závěru byla stanovena signifikantní proměnná prostředí.
V diskusi jsou přehledně shrnuty r,"ýsledkya srovnány podmnoŽiny lokalit z ordinačních
diagramů'Autor upozornil na druhy lišejníků'
kteréseskupenílokalit nejvíceovlivrrily.
V kapitole Závěr lryjmenovalautor nejpodstatnější
vlastnívýsledky získanévýzkumem:
kromě dalších vzácných lišejníků)objevil dva druhy' které byly dosud v CR neznátné
(Rhizocarpon drepanoclesa R. supelficiale) a potvrdil druh Cladonia decorticaÍa'kteÚ by|
povaŽovánza vyhynulý.
Práce je opatřena souhrnemv angličtiněa autor ji hodlá publikovat ve sbonríkuSilva
Gabreta.

Předložená práce je pro českélichenology přínosem, obsahuje mnoho cenných nových
informacía lze ji proto bez obav doporučitk obhajobě.
Navrhuji známku velmi dobře (2)

NíŽe uvedenéotázky a připomínky odráŽejíurčitépasáŽe v textu, kteým jsern bud' dobře
nerozumělnebo bych je sám formulovalradějijinak.
Připomínky
Jakébory rněl přesně autor na rnysli ve formulaci na str. 40 v komentáři saxikolrrích
drurliů'2' odstavec shora: Z druhů,jejichŽ wýskytje z boru dlouhodobě potvÍZený,Ize
jmenovat např. charakteristické
druhy silikátových sutí .''ophioparma ventosa,.. Melanelia
sýgia...?
Na str' 4|, 6. řádek shora: V jakérnsrnysluje podle autora hadec pro lišejníkyvelrni
vhodnýrn substrátem (rná autor vlastní zkuŠenosts ekologií druhů Normandina pulchella
neboH eÍerodermia sp ec i osa)?
Na str. 43 (5. řádek pod nadpisem)z textu jsem nepochopil:jak doclrázínásledkern
borovéobnovy u reliktníchboru k šetřeníjejich původníhocharakteru?Bylo by možnéb|íže
specifikovatpřibliŽnéstáříboru - ve vztahu ke klimaxovémustavu?
Na str. 54 (5. řádek zdola) můŽeautor uvéstzdroj z něhoŽ čerpalinformaci o tom, Že
druhy: Ramalina pollinaria a Tuckermannopsis chlorophylla patří tnezi relativně
toxitolerantní?
Na str. 54 poslednířádek dole nerozumím:NadmořskévýŠcenelze přisuzovat příliš
velkou váhu (z hlediska proměných prostředí)? (V Seznalnu Je uvedeno několik
arktoalpinskýchdruhů)!
!
K jakérnuuzetni se vztahuje literámí excerpce v Příloze 3 - excerpce literatury - Seznam
druhů- Budonophorodonmelanocarpum(KuÍ,ák1927) - Kut'ákůvnález pochází z Adršpachu
a Teplic. Jiný odkaz v citovanépráci k tolnutodruhunení.
Z textu jsem zcela nepochopil, jaká data byla pouŽita pro analýzu - odečítalautor
fytoceno1ogocké
snírnky?
Formální připomínky:
str. 11: Hunech rnístoHuneck
str. l9: odkaz Svoboda2007 chybi v seznamuliteratury
str.27 : odkaz Halda 1997 neni uveden v seznalnuliterahrry
str. 39: z odkazu Maloch 1936 neníjasné,ke kterérnuodkazu se vztahuje v seznamu lit.
(Maloch 1936a nebo b)
str' 39:to sarnéAnders 1936
str.39: to saméSuza |927
str.48: poslednívěta na stránceneočekávaně
končíanižbypokračovalana stráncenásledující
str.64: citaceSuza1927 a 1928v literatuřenejsourozlišenyna a * b
str.6l: chybíjedna citaceMaloch |933 ze strany12 - v Seznamuliteraturynerozli
a+
b
Překlepy a drobnéchyby jserrrtuŽkou opravil přírnov texťu'
v Rychnověnad KněŽnoul8'5.2009
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