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 Předložená disertační práce Mgr. T. Matějčka má rozsah 131 stran textu a 80 stran 

tabulkových, grafických a mapových příloh. Další přílohy, zejména materiály shlukové 

analýzy, jsou na přiloženém CD. 

 Hlavním cílem této práce – jak uvádí její autor v úvodu (tedy nikoliv ve zvláštní 

kapitole, jak bývá u DP zvykem) – je shrnout výsledky terénního mapování výskytu invazních 

neofytů v břehové vegetaci vybraných vodních toků na území České republiky. Mapování 17 

vybraných taxonů pomocí vlastní metodiky proběhlo v letech 2006 – 2008 na 24 českých, 

v menší míře i moravských a slezských tocích v rámci řešení projektu VaV SM/2/57/05 

„Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami“ 

(hlavní řešitel RNDr. J.Langhammer, Ph.D.). Proto je třeba se v oponentském posudku 

podívat na výsledky DP i ve vztahu k řešení tohoto úkolu. 

 Disertační práce je logicky rozčleněna do 9 na sebe navazujících kapitol. Nad úroveň 

podobných prací je zde věnována veliká pozornost rozboru řešené problematiky včetně 

rešerše literatury a dalších podkladů. Tato část je rozčleněna dokonce do 4 kapitol (2.Shrnutí 

poznatků o invazních procesech, 3.Údolní nivy jako specifické prostředí, 4.Metody mapování 

vegetace a 5.Výsledky dosavadních mapování invazních neofytů) na str.16 – 74, zaujímá tedy 

více než polovinu textové části DP. To však není na závadu, neboť doktorandovi se zde 

podařilo stručně a výstižně shrnout problematiku invazních neofytů v říčních nivách a 

vytvořit jakousi stručnou učebnici „nivní invazní ekologie“. V rozsáhlém souboru citované 

literatury (156 titulů) snad mohly být zmíněny i práce Šindlarovy z 90.let o rozšíření 

invazních neofytů podél řek ČR. V charakteristice mapovaných invazních neofytů se na str.45 

píše, že „porosty křídlatek jsou schopny vytlačit prakticky všechny domácí druhy“. Netýká se 

to ovšem jarních geofytů. Z vlastních zkušeností při monitoringu na řece Morávce mohu 

uvést, že i v místech, kde v létě mají křídlatky téměř úplnou pokryvnost, jsou v jarním aspektu 

dominantní Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa a Symphytum tuberosum, v letním 

aspektu pak většinou v zástinu křídlatek roste jen Aegopodium podagraria. Na str.59 je 

neprávně citováno, že „podle Laciny (2003,2007) se v nivě Bečvy (po katastrofické povodni) 

vyskytovaly v iniciálních stádiích invazní neofyty pouze roztroušeně“. Nejednalo se o nivu, 

ale o povodňové koryto! V okolní nivě v lužních lesích i břehových porostech byly neofyty 

hojné již před povodní. Na str.64 chybí ve výčtu fytocenologických pojmů pokryvnost 

(dominance). Právě kombinovaná Braun-Blanquetova stupnice abundance a dominance 

(případně její zjemnění prof.Zlatníkem) mohla být – podle mého názoru – použita při 

hodnocení zastoupení neofytů v jednotlivých segmentech (vzhledem k jejich délce cca 500 m 

by zřejmě bylo třeba uvádět rozpětí hodnot). 

 Vlastní metodika mapování a následného zpracování dat (str.75 – 82) je však celkově 

zdařilá a do značné míry originální. Trochu překvapuje, že jednotlivé mapované segmenty o 

délce 500 m byly vymezovány s tolerancí 150 m! Jsou pak srovnatelné? Z mapek i tabulek je 

zřejmé, že posuzované úseky byly vybírány na dolních až středních tocích, jen výjimečně i na 

tocích horních. Bylo tomu tak úmyslně, ve vztahu k následkům povodní a tím i ve vztahu 

k řešení shora citovaného projektu VaV? 

 Výsledky mapování podává 7.kapitola o rozsahu pouhých 22 stran, patří k nim ovšem 

i mapové, grafické a tabulkové přílohy na desítkách dalších stran. Originální a přínosná je 

typizace mapovaných úseků podle jejich zatížení invazními neofyty, provedená metodou 

shlukové analýzy. Z popisu jednotlivých skupin a podskupin (proč ne typů a subtypů?) na 



str.93 – 97 však nevyplývají dostatečně zřetelně rozdíly mezi nimi. Zřejmě by bylo vhodné 

doplnit text tabulkou. 

 Oponenta samozřejmě napadá řada dalších připomínek a otázek. Šikovný doktorand 

však na mnohé z nich odpovídá ve výborné závěrečné diskusi, v níž i srovnává své výsledky 

s výsledky jiných autorů a konstruktivně naznačuje možnosti dalšího výzkumu. 

  

 Závěrečné shrnutí 

a) Jazyková a formální úroveň 

Disertační práce je velmi kultivovaně stylizovaná, logicky a přehledně členěná. 

Stručný, ale hutný a výstižný text vhodně doplňují desítky mapek, grafů a tabulek. Celé dílo 

je vypracováno velmi pečlivě. 

b) Odborná kvalita 

Doktorand ve své studii prokázal nejen široké znalosti řešené problematiky (viz 156 

titulů literatury domácí i zahraniční), ale také veliké zaujetí při náročném a rozsáhlém 

terénním šetření. Zpracování výsledků je provedeno na odpovídající odborné úrovni, a to 

s použitím vlastní originální metodiky. 

c) Vlastní přínos 

Disertační práce přináší nové poznatky o rozšíření vybraných taxonů invazních 

neofytů kolem vodních toků ČR, je podnětná i po metodické stránce a naznačuje další směry 

výzkumu. Významně přispěla k řešení projektu VaV SM/2/57/05 „Dlouhodobé změny 

poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami“. Přínosem je 

zejména typizace toků podle zatížení invazními neofyty, kterou je žádoucí provést celostátně. 

d) Schopnost samostatné činnosti ve výzkumné oblasti 

Mgr. Tomáš Matějček prokázal velmi dobrou schopnost samostatného odborného 

úsudku, výbornou orientaci v řešené problematice, schopnost vyvíjet vlastní metodické 

postupy a konstruktivně přemýšlet o dalších možnostech výzkumu. 

 

Kvalitní disertační práci Mgr.T.Matějčka doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Brně 7.září 2009 Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.      


