
Posudek na magisterskou diplomovou práci Miloše Kubáta „Vliv lokální pokryvnosti 

dřevinného patra na bylinnou vegetaci na malé prostorové škále“ 

 

Posuzování diplomové práce jako je ta z pera Miloše Kubáta je pro oponenta nevděčnou 

záležitostí. Je za ní vidět zajímavý nápad, promyšlený design, značné množství práce v terénu 

i při zpracování sebraných dat a jejich interpretaci. Zároveň je však její přesvědčivost značně 

narušena velkým množstvím formálních nedostatků, neopodstatněně originálních postupů a 

tvrzení budících pochybnost o dobrém porozumění pojednávané problematice. Byť patří 

k mému pohledu na věc, že některé z těchto nedostatků mohly být odstraněny účinnou 

školitelskou prací, zůstává velká část odpovědnosti za výslednou podobu práce na jejím 

autorovi. Výsledky práce nabízejí zajímavý vhled do dynamiky druhového složení, druhové 

bohatosti a vyrovnanosti druhových početností při zarůstání travinobylinné vegetace 

křovinami, tedy při krajinářsky i ochranářsky významném procesu v současné krajině. Po 

dopracování je její výsledky vhodné předložit odborné veřejnosti. V současné podobě může 

být obhájena jen v případě přesvědčivého vyvrácení vzniklých pochybností během obhajoby. 

Byť nejsem příznivcem známkování diplomových prací před obhajobou, provizorně navrhuji 

hodnocení stupněm 4 (neprospěl). 

 

Otázky 

 

Z práce není jasné, jak vznikla úvodní rešerše literatury. Zajímalo by mne, zda byla tato 

vypracována v rámci předcházející bakalářské práce. 

 

Design sběru dat v první a druhé sezoně byl značně odlišný, v práci jsem však nenašel 

vysvětlení proč. Proč? Jak to mohlo ovlivnit výsledky studie?  

 

Autor píše, že manuální nastavení prahu mezi černými a bílými pixely na černobílé fotografii 

zápoje stromového patra (která byla základním prostředkem ke stanovení zápoje stromového 

patra) je zatíženo velkou chybou. Zajímalo by mne, zda ho napadá nějaký způsob, jak se této 

subjektivní chybě vyhnout.    

 

Autor uvádí, že proměnnou „sezona“ použil k eliminaci subjektivní chyby v zápisu 

fytocenologických snímků. Mohl by toto blíže vysvětlit?  

 

Autor uvádí, že diverzita bylinného patra je určena dvěma hlavními komponentami: počtem 

druhů a vyrovnaností druhových abundancí. Mohl by vysvětlit proč? 

 

Co se rozumí proměnnou „příslušnost snímků k trojicím“? Autor na str. 49 uvádí, že 

v detrendované korespondenční analýze užil této proměnné jako kovariáty, aby stanovil 

variabilitu vegetace na velké prostorové škále. Neodfiltroval však pomocí této proměnné 

právě rozdíly mezi lokalitami, tedy to, co ho zajímalo? 

 

Jaké druhy jahodníků se na studované lokalitě vyskytují a v jakém prostředí? 

 

Formality (namátkou) 

 

Domnívám se, že práce neměla být v současném stupni formálního zpracování předložena. 

Byť nárok na dodržování určitých formálních pravidel se může zdát povrchní, lze na 

jakoukoli diplomovou práci nahlížet jako na test porozumění a schopnosti dodržení pravidel 

daného oboru. Mám pocit, že v tomto směru autor do významné míry neobstál. 



 

Kapitola Úvod má neuspokojivou strukturu. Jde o rešerši studované problematiky, k níž je bez 

dalšího připojena kapitola Výzkumné otázky. Tato má přitom z rešerše logicky vyplývat. Toto 

logické propojení tu chybí. 

 

Autorova práce s literaturou je nedostatečná. Byť seznam použité literatury obsahuje značné 

množství položek a rešerše v Úvodu je vcelku informativní, z prvních deseti citovaných prací 

dvě chybí v seznamu literatury a tři jsou citovány chybně. 

 

Některé prameny diskutované v Úvodu považuji za irelevantní pro studovanou problematiku. 

Vztahy mezi dřevinami a prostředím jsou často velmi druhově specifické, takže odkazy na 

práce zpracovávající například subtropickou savanovou vegetaci jsou v některých případech 

až zavádějící. 

 

Forma citací v textu ani v seznamu literatury není sjednocena. 

 

V číslování stránek je zmatek. 

 

Popisky k tabulkám je zvykem uvádět nad těmito, na rozdíl od obrázků. 

 

V grafech DCA je systematicky chybně uváděn podíl zobrazených druhů (např. na obr. 29 

jistě není nezobrazeno 13 % nejvzácnějších druhů, ale zřejmě je zobrazeno 13 % 

nejhojnějších druhů).  

 

Jako total inertia by měla být označována jen celková variabilita datového souboru 

v ordinační analýze, nikoli frakce variability vysvětlené jednotlivými proměnnými. 

 

 

V Brně 14. září 2010 

         Mgr. Jan Roleček, Ph.D. 

 


