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Posudek bakalářské práce Lenky Trejbalové „Vliv mulčování na luční porosty

v Krkonoších"

Je skutečností, Že se socioekonomickými změnami ve společnosti se značně změnil způsob

hospodaření v krajině. V minulosti byl každý kus využit, biomasa z polí i travních porostů

byla využívána jako potrava pro dobytek, podestýlka a následně hnoj ivo na pole.

V současnosti je biomasy nadbytek a neví se, co s ní, zejména v systémech, které pravidelné

hospodaření potřebují. Jedním z takových umělých systémů j sou louky, jejichž existence a

poměmě vysoké druhové bohatství je podmíněno pravidelným hospodařením. V minulosti to

bylo kosení a pastva, v současnosti přistoupil ještě další způsob, mulčování. Tím se myslí

rozsekání zelené biomasy a její ponechání na místě.

Dlouhodobý vliv mulčování je možno poměmě přesně odhadnout z hlediska vlivu např. na

cykly živin. Ale dlouhodobý vliv na biologickou složku je neznámý a vzhledem k velkým

rozdílům ve složení společenstev i těžko predikovatelný.

V Krkonoších běží od roku 1997 pokus, iniciovaný tehdejším ředitelem Krkonošského

národního parku ing. Lábkem, ve kterém je studován dlouhodobý vliv mulčování na horskou

louku. V 90. 1etech došlo k tomu, Že byl, dokonce za podpory dotací, akceptován způsob

hospodaření, o jehož důsledcích se nic nevědělo. Zadání bakalářské práce bylo Lence

Trejbalové navrženo tak, aby mělo souvislost s předpokládanou diplomovou prací, tj.

pokračování v dlouhodobém projektu sledování uvedeného experimentu. Šlo o to, aby tato

práce byla začleněna do kontextu výzkumu různých způsobů hospodaření v lučních

ekosystémech. Vliv hnojení na kosené travní porosty byl studován nejméně v tisících prací.

Zde se lze opřít o velmi kvalitní review a výsledky jsou poměmě velmi dobře predikovatelné.

S vlivem pastvyje to trochu složitější, většina dat pochází ze značně odlišných území a

značně odlišných společenstev. Proto je predikce v našich porostech obtížná. Vliv mulčování

byl ve střední Evropě studován zcela ojediněle, celkový počet publikovaných prací je tak do

deseti. Proto je jakákoliv generalizace a predikce v současnosti nemožná.

Lenka Trejbalová se pokusila ve své práci využít existující data ke srovnání vlivu různých

typů hospodaření na biodiverzitu (horských) luk. Snažila se porozumět tomu, co mulčování

způsobí, jak ovlivňuje ekologický režim na loukách. V tomto směru se z počátku velmi silně

nechávala ovlivnit výsledky prací o mulčování (spíše nastýlání biomasy) v zemědělské a

zejména zahradnické praxi. V průběhu práce si uvědomila, že horské podmínky s daleko



pravidelnějším srážkovým režimem a daleko chudšími půdami s nižší mikrobiální aktivitou

představují odlišný systém a že se proto poznatky nemohou automaticky přenést.

Práce je logicky postavena, jasně a stručně napsána. To jsou klady. Záporem jsou občasné

pravopisné chyby a překlepy. Např. Sněžné Domky je název osady, někde to zůstalo ve formě

Sněžné domky. Ale tyto nedostatky nesnižují hodnotu práce. Navíc, proti zadání, se autorka

pokusila začlenit do své bakalářské práce i socioekonomický kontext, zejména se podívala na

některé aspekty existujících dotačních programů, které nej sou při své aplikaci zcela nejlepším

řešením z hlediska ochrany a udržení biodiverzity. Z tohoto hlediska se pak Lenka Trejbalová

dívala i na další skupiny organismů, bezobratlé i obratlovce, jak j sou ovlivňovány různými

způsoby hospodaření.

Práce Lenky Trejbalové je kompilací. Je to kompilace zdařilá, nejsou tam evidentní větší

chyby, některé aspekty by bylo možno domyslet do většího detailu, ale zde autorce chybí jak

zkušenost, tak i hlubší odbomé vzdělání, které by měla získat v průběhu dalšího studia.

Chybou se může zdát i malý počet literámích citací k mulčování. Ale jak jsem uvedl výše, ve

středoevropském prostoru j sou práce tohoto typu raritou. Jen jedna chyba je větší, ale netýká

se přírodovědného aspektu. Valašská kolonizace se nejmenuje podle Valašska na Moravě, ale

podle Valašska na území dnešního Rumunska.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výbomě.

V Průhonicích 3.9. 2009 Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.


