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Oponentský posudek na disertační práci 
 

Mgr. Tomáše Matějčka 

 

Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků 

 

 

Disertační práce Tomáše Matejčka se zabývá šířením invazních druhů podél českých řek. 

Autor vhodně vybral mapované druhy, stejně tak i jednotlivé úseky řek na kterých mapování 

prováděl. Celá práce je dobře strukturovaným textem, psaným bez překlepů a chyb a po této 

stránce jí není co vytknout. Stejně tak i objem shromážděných primárních dat je úctyhodný. 

Bohužel jejich zpracování a prezentace pokulhává a je myslím velkou škodou, že autor takto 

pečlivě a dozajista i velmi pracně shromážděná data nedokázal kvalitně zpracovat. Mnohdy se 

pouze pokouší o zdlouhavé popisy jednotlivých sledovaných charakteristik bez snahy o 

jakoukoli generalizaci.  

 

Obecné poznámky 

 

Po velmi dlouhé době se mi dostává do ruky disertační práce psaná v češtině a dojmy z takto 

pojatého manuskriptu jsou rozporuplné. V první řadě jsem se domníval, že na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy jsou všechny disertační práce nebo alespoň jejich podstatná část 

předkládány v angličtině (alternativně je český úvod doplněn několika již publikovanými 

nebo k publikaci přijatými články). Důvodem není ani samotná nutnost psát práci v angličtině, 

jakkoli tento počin ubezpečí recenzenta o schopnosti absolventa napsat vědeckou práci 

publikovatelnou v renomovaných impaktovaných zahraničních časopisech, ale spíše fakt, že 

disertační práce bývá kompendiem již publikovaných nebo k publikaci zaslaných článků. 

Renomované časopisy pak obvykle vycházejí v angličtině, a tak většina disertačních prací by 

měla být alespoň částečně publikována v jazyce anglickém. 

Nemám představy jak oborová rada Katedry fyzické geografie a geoekologie nahlíží 

koncepci disertačních prací, nicméně vysokoškolský zákon přímo ukládá následující: 

„Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté 

k uveřejnění“. Bohužel doklad o tom, že práce vůbec někde byla uveřejněna nebo je 

k uveřejnění přijata nemohu nalézt. Jedinou zmínku o publikaci můžeme nalézt na str. 75 

(Matějček in Langhamer et al. 2005), to je ale výzkumná zpráva. 

Pojmout disertační práci jako návrh metodiky rozhodně není chybou, pokud ovšem 

nezůstane jen u onoho návrhu, bez snahy získaná data analyzovat a pokusit se z nich vyvodit 

obecnější trendy. To však v práci naprosto schází. Pokud vezmeme v úvahu množství 

nashromážděných a velmi pečlivě zpracovaných primárních dat, je škoda, že téměř úplná 

absence statistického zpracování nashromážděných údajů z práce dělá pouho pouhou 

popisnou studii. Ostatně, s úrovní statistického zpracování dat bych měl problém i při 

posuzování diplomové, natož pak disertační práce. 

Nutnost publikovat výsledky v jakémkoli prestižním vědeckém časopise na tomto místě 

vyvstává ještě palčivěji, jelikož práce bez kvalitní statistiky by prostě neprošla recenzním 

řízením. Autor by tak ještě před rozhodnutím odevzdat práci k oponentuře měl dobrou 

představu o tom, jak je jeho práce hodnocena a které části je nutné dopracovat. V tom ostatně 

vidím zásadní smysl předkládání disertačních prací ve formě již publikovaných či k publikaci 

přijatých článků. Její kvalita tak může být mimo jiné posuzována i podle názoru třetí, 

naprosto nezávislé, strany, kterou recenzní řízení renomovaných impaktovaných časopisů 

rozhodně je. 
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K autorovi mám následující otázky 

 

Str. 76 – Proč nebyly mapovány separátně zde uvedené druhy. Jejich rozlišování obvykle 

nečiní potíže a údaje o výskytu jsou poměrně cenné. Jednotlivé druhy se mohou lišit 

ekologicky, kupříkladu svou schopností šíření. Pokud by autor do mapování zahrnul např. i 

severoamerické druhy rodu Aster, pak bych vzhledem k taxonomickým obtížím chápal, že se 

přiklání k rozeznávání celých skupin. Proč však je problémem rozeznávat lehce odlišitelné 

celíky nechápu. 

 

Str. 76 – Význam slova jedinec je používán ve velmi širokém slova smyslu. Jedince zejména 

u klonálních rostlin obvykle určit nelze. Přesnější, alespoň u některých druhů, by bylo 

uvažovat např. o počtu nadzemních výhonů s vědomím, že se, jako např. u Reynoutria 

japonica, jedná geneticky o jednoho jedince rozšířeného po celé Evropě. Co vlastně autor 

počítal? V diskusi je sice zmínka o této problematice. Ta by ale měla být uvedena u výběru 

jednotlivých druhů a v metodice by mělo být definováno, jak autor s konkrétními druhy 

v průběhu mapování nakládal. 

 

Str. 78 – Autor sice uvádí několik ukazatelů, které mají charakterizovat množství invazních 

druhů na jednotlivých úsecích řek z různých pohledů. Nikde se ale nezabývá otázkou, jak se 

k sobě jednotlivé ukazatele mají, a který z nich nejpřesněji vyjadřuje „zatížení“ invazními 

druhy. Pohled na obrázek 9 prozrazuje, že jednotlivé indexy či ukazatele v podstatě kolísají 

obdobně. Bylo by možné diskutovat, který z indexů by měl být v praxi používán a proč? Do 

jaké míry jsou spolu jednotlivé indexy korelovány? 

 

Str. 79, tabulka 8 – Nerozumím klasifikaci nebezpečnosti jednotlivých taxonů. Přestože byly 

údaje převzaty z jiné práce, neumím si vysvětlit, proč druhy rodu Solidago jsou méně 

nebezpečné než Impatiens glandulifera, a proč je Impatiens glandulifera nebezpečnější než 

Impatiens parviflora, která určitě tvoří velmi rozsáhlé porosty, často mnohem rozsáhlejší než 

Impatiens glandulifera. Osobně bych se obával invaze druhů rodů jako např. Rudbeckia, 

Solidago nebo Helianthus, ty ale nejsou hodnoceny jako nejnebezpečnější. 

 

Str. 83 – Kapitola „Výsledky mapování“ postrádá jakékoli statistické zpracování. Jaké 

proměnné prostředí tedy nejvíce ovlivňují výskyt invazních druhů na českých řekách? 

 

Str. 84–93 – Podrobný popis jednotlivých řek je sice vyčerpávající, ale čtenář se v podstatě 

dozví jen to, že každá řeka je trochu jiná. Disertační práce by však měla obsahovat i obecná 

tvrzení pro celý datový soubor. Kupříkladu na obrázku 9 vidíme značné kolísání téměř všech 

zjišťovaných parametrů. Jednotlivá maxima a minima jsou jistě něčím způsobena. Čím jsou si 

tedy podobné úseky Labe č. 3 a 7 a jak se liší od úseků č. 5, 8, a 12? Podobné kolísání je jistě 

možné dokladovat i pro jiné řeky a porovnávat tak úseky s minimálním či maximálním 

zatížením invazními druhy v celém datovém souboru po odfiltrování proměnných jako 

nadmořská výška, míra disturbance, četnost povodní, početnost lidské populace nebo druhová 

bohatost daného regionu. Opět narážím na naprostou absenci kvalitního statistického 

zpracování mnohorozměrnými metodami. 

 

Str. 93–97 – Typologie mapovaných úseků na základě výskytu invazních druhů. Autor na 

tomto místě poprvé a naposledy používá nějaký statistický aparát. Bohužel poměrně 

nešťastným způsobem. Proč autor tuto typologii prováděl? K čemu má sloužit? 
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Str. 98–101 – Vyhodnocení výskytu jednotlivých taxonů je nedostatečné. Proč jsou jednotlivé 

taxony rozšířeny na různých řekách? Existuje nějaký trend v šíření určité skupiny taxonů 

v určitých částech řek? 

 

Str. 102–103 – Sledování invazního procesu v průběhu dvou let pravděpodobně neposkytne 

zásadní výsledky ohledně dynamiky celého procesu. Jednotlivé populace reagují na množství 

faktorů prostředí a jejich početnost tak může v krátkém časovém úseku značně kolísat, 

přestože na delší časové škále by se jistě mnohdy podařilo ukázat stoupající tendenci v jejich 

početnosti. Ostatně sám autor uvádí dlouholetá data šíření Impatiens glandulifera na str. 71, 

která zmíněné trendy hezky ilustrují. Na tomto místě bych se rád zeptal, co si autor myslí o 

populační dynamice jednotlivých mapovaných druhů, zejména pak Impatiens glandulifera, 

Reynoutria sp. div., Solidago sp. div. nebo Conyza canadensis. Do jaké míry může specifická 

životní strategie ovlivnit přítomnost daného druhu na lokalitě v určitém roce? 

 

Str. 108–109 – Proč je porovnání různého způsobu mapování zmíněno až v diskusi, když 

spíše patří do výsledků práce? 

 

Str. 106–113 – Diskuse: Tato kapitola je psána velmi stručně a většina prací zde uvedených 

má lokální charakter. Nemyslím si, že jsou nepodstatné (ba právě naopak!), nicméně 

disertační práce by měla zasadit výsledky do širšího teoretického kontextu a používat hojně i 

literaturu zahraniční. Co si kupříkladu autor myslí o matematických modelech simulujících 

šíření jednotlivých invazních druhů podél řek? Tyto predikce, ať už jakkoli hrubé, mohou být 

velmi vhodným nástrojem managementu říčních systémů. 

 

Str. 114–116 – Proč je nutné mít podrobně zmapované jednotlivé úseky řek? Domnívá se 

autor, že máme momentálně finanční prostředky na likvidaci invazních druhů šířících se podél 

řek? Dokážeme vůbec již etablovaným druhům zamezit v jejich šíření? 

 

Str. 114–116 – Je možné nějakým způsobem odhadnout ekonomické škody šíření invazních 

druhů? Jinak řečeno, můžeme přítomnost těchto druhů na našich řekách a jejich působení 

převést do řeči čísel, na která by veřejnost mohla slyšet a podílet se na likvidaci těchto druhů? 
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Hodnocení 

 

Předložená disertační práce obsahuje velké množství kvalitně nasbíraných primárních dat, 

která však nebyla příliš kvalitním způsobem zpracována. Vzhledem k tomu, že mám 

pochybnosti o možnosti obhajoby disertační práce s ohledem na Vysokoškolský zákon, který 

ukládá obhajobu již uveřejněných nebo k uveřejnění přijatých výsledků nedoporučuji práci 

Tomáše Matejčka k obhajobě. Navrhuji odložení obhajoby až do doby, kdy autor bude 

schopen doložit, že sebraná data byla publikována v kvalitním vědeckém periodiku, a že se 

zároveň vypořádal s úskalími statistického zpracování ekologických dat. 

 

V Průhonicích 19. srpna 2009 
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