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Předložená práce si klade za cíl srovnat vliv pastvy na populační dynamiku několika druhů na
několika lokalitách. To je velmi ambiciózní cíl, který vyžaduje nejen velké množství práce a
času při zpracování, ale přináší s sebou obtížný úkol syntetizovat výsledky do jasných a
přehledných závěrů, což se autorce podle mne z velké části podařilo. Práce je po formální
stránce kvalitní a velmi obsáhlá. Úvod je dobře čitelný, má jasnou logickou strukturu a cituje
dostatek relevantní literatury. Metodika jasně popisuje všechny části práce a používá
přehledné tabulky k znázomění provedených měření, počtů rostlin atd. Kvalita i kvantita
sběru dat j sou silně nadprůměmé. Výsledky, které zabírají podstatnou část práce, vycházejí
z použití snad všech myslitelných technik maticového modelování na všech vybraných
druzích. Autorka zvolila v zásadě konzervativní přístup - říci všechno o všem, čímž ale
čtenáři neusnadnila práci, a ten se musí doslova prokousat velkým množstvím informací. Text
však vždy doprovázej í grafy a tabulky, které usnadňují jeho čtení. Diskuze srovnává všechny
druhy pomocí zvolených technik a prokládá je citacemi z prací, zmiňovaných v úvodu. Dále
podrobně pojednává možné nedostatky sběru dat a tím i výsledků. Ačkoli 2 vzácné a 2 hojné
druhy neposkytují velký prostor, byl bych uvítal alespoň nějaké spekulace a zobecňující
závěry na toto téma. 0 to více vítám občasná „neplánovaná managementová doporučení",
která se v textu občas objeví. Celkově se mi práce jeví jako kvalitní a doporučuji ji k obhajobě
s ohodnocením výbomě.

Otázky:

1)   Při loop analýze u 4nďccřmpíz.sp};rcimz.c7c}/z.s srovnáváš matice s nulovou a 100%
reprodukcí a konstatuješ, že u matic typu A je loop 1-2-3-4 nulový a proto má největší
vliv přežívání v kvetoucí fázi. Považuješ tento výsledek za správný? Neměla by být
použita ke srovnání realističtěj ší matice typu 8?)

2)   Druh Scř/w.crprc}Íe#§z.f by měl být pro ovce nechutný, přesto byl průkazný vliv pastvy
na nekvetoucí rostliny (dokonce s 93% vysvětlené variability), j ak si to vysvětluješ
(krom zmíněné nadměmé pastvy lokalit)? Nemůže jít o artefákt příliš hrubě zvolené
škály okousanosti (vůbec, okousáno, spaseno)?

3)   U testu pravděpodobnosti klíčení Pulsatilla pratensis není použita interakce
rok:lokalita. Proč? Jak interpretuješ výsledek celého testu?

4)   Rozdíly mezi pop. růstovými rychlostmi vycházejí většinou neprůkazně. Jako
vizualizaci rozdílů mezi pasenými a nepasenými populacemi používáš projekci
populace na 1001et ajejí konf. intervaly. V čem se tato liší od běžné lambdy? Nejde
pouze o zvýrazněné znázomění téhož? Jaký má počet rostlin za 100 let biologický
smysl?

5)   Anacamptis pyramidalis ve většině parametrů nereagoval na pastvu. Přesto obecně na
místech bez pravidelného managementu mizí. Může zde hrát roli ještě něco dalšího
krom tebou zmiňovaného klíčení na volných ploškách?



Poznámky:

•     st.4: první otázkaje nelogicky formulovaná, na otázku ,jaký bude vývoj?" nelze jasně
odpovědět, pouze lze vývoj predikovat

•     st.9: šlo skutečně o 60 dvojic (nějak si blízkých) nebo prostě o 60 rostlin pasených a 60
nepasených? pokud by šlo o dvojice, musely by se jako takové i brát ve statistice, takže
asi nešlo  ..

•     st.12: monitoring bych používal radšijako singulár
•     st.13: pojem biomasa mi nepřijde vhodný pro součin délky nej.1istu a počtu listů,

proměnná sice určitě s biomasou koreluje, ale je to matoucí, raději bych použil temín
velikost rostliny nebo něj ak podobně

•     st.22: průkazná závislost není mezi spaseností a nekvetoucími jedinci, ale spaseností a
kvetením u nekv. jedinců

•     pojem ošetření je asi rozumným překladem angl. treatment, ale přišlo by mi jazykově
čistší psát pastva nebo management ( ale to je jenom můj názor)

•     Kadri Talijsoujméno a příjmení
•    projekce -projikovat (ne projektovat)


