
Školitelský posudek na diplomovou práci Miloše Kubáta „Vliv lokální pokryvnosti dřevinného patra na 

bylinnou vegetaci na malé prostorové škále“ 

 

Je překvapující, jak málo lze nalézt prací o vlivu dřevin na heterogenitu bylinné vegetace 

v podmínkách středoevropských travnatých ekosystémů. Přitom historicky tvořila travnatá 

společenstva s roztroušenými dřevinami významnou součást naší krajiny a v současné době mají 

roztroušené dřeviny velký význam ve fyziognomii různých sukcesních stádií. Proto se Miloš Kubát 

pustil do výzkumu vlivu dřevin na bylinnou vegetaci v opuštěné krajině Doupovských hor. Z výše 

uvedených důvodů to nebyl právě jednoduchý úkol a Miloš se pustil do jeho řešení velmi smostatně. 

Nutno říci, že tato samostnost byla mnohdy spíše na škodu. Za prvé budila dojem poněkud laxního 

přístupu a za druhé si vyžádala některé zpětné korekce. V konečné podobě práce se naštěstí tento 

přístup výrazně neprojevil. I když si dovedu představit, že v některých ohledech mohly být analýzy 

dotaženější, je třeba zdůraznit, že práce působí dojmem uceleného díla s logickou strukturou a co do 

počtu statistických analýz i co do kvantity sebraných dat je spíše nadprůměrná. Je přitom zřejmé, že 

autor všechny statistické postupy dobře pochopil a dokáže správně interpretovat jejich výsledky. 

Výsledky práce jsou vhodně diskutovány i v kontextu již známých skutečností (byť se potýkal s již 

zmíněným nedostatkem literárních zdrojů). 

Závěrem lze říci, že práce Miloše Kubáta potvrdila naši domněnku, že heterogenita prostředí 

podmíněná křovinami hraje významnou úlohu ve formování diverzity v opuštěné krajině. Ukázala, že 

není zcela žádoucí snažit se o úplnou likvidaci křovin v podobných oblastech. Další úvahou potom 

může být, že současný stav této krajiny můžeme vnímat také jako příležitost k opětovnému vzniku 

biologicky cenných ploch – pastevních lesů. V podstatě se tak dnes již děje v okrajových částech 

vojenského újezdu. To je však již námět pro jiné výzkumy. I v tomto kontextu by bylo žádoucí, aby 

práce Miloše Kubáta v budoucnu došla podoby pulikace v odborném časopise. 

Podle mého názoru se jedná o práci kvalitní a měla by být hodnocena stupněm výborně. 
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