
V Praze dne 10. 9. 2010 
 
Věc: oponentský posudek na diplomovou práci Evy Horčičkové nazvanou „ Vliv prasete 
divokého na vegetaci semixerotermních trávníků“  
 
Předložená diplomová práce pojednává o dynamice vegetace po disturbancích vytvořených 
jednak experimentálně, jednak přirozených, a o mapování vegetace v okolí studovaných 
disturbancí. V úvodu zmiňuje teorii disturbancí, zvěř jako původce disturbancí a popisuje 
travinná společenstva se zaměřením na výskyt xerotermní vegetace v evropském prostoru. 
Součástí úvodu jsou také úvahy, hypotézy a cíle práce. Následují kapitoly dle formálního 
rámce Studované území, Metodika, Výsledky, Diskuze, Závěr, Seznam literatury a Přílohy. 
 
Kritické připomínky a náměty do diskuse (otázky jsou vyznačeny podtržením): 
1) Název práce považuji za neodpovídající obsahu. Autorka studovala experimentálně 
vliv disturbancí, které, jak sama v textu uvádí, však nemusí simulovat dostatečně 
disturbance přirozené (ref. Kotanen 1997 na str. 19). Neměl by tedy název znít „Vliv 
disturbancí…“ nebo podobně? A tomu pak upřesnit směr celé práce? 

2) V podkapitole 4.5. Úvahy a hypotézy se autorka věnuje rytí prasat. Úvahy o chování 
prasat divokých není zcela podloženo adekvátní literaturou, např. že prasata ryjí přednostně 
na lokalitách s hlubší vlhkou půdou. Nestálo by za to prostudovat zdroje týkající se chování, 
ekologie prasat a využití biotopů? Proč a co ryjí v zemi? Jaké jsou mechanismy výběru 
potravy u prasat divokých? Mohlo by být zřejmé (nebo alespoň částečně), zda je či není 
překvapivé, že prasata divoká ryjí na svazích či na kopcích. Doporučuji např. Studnitz et al. 
2007, Why do pigs root and in what will they root?: A review on the exploratory behaviour 
of pigs in relation to environmental enrichment. Appl. Anim. Behav. Sci.; nebo Maasei and 
Genov 2004. The environmental impact of wild boar. Galemys, 16: 135-145; nebo Baubet et 
al. 2004. Diet of the wild boar in the French Alps. Galemys, 16: 101-113; nebo Welander 
1995. Are wild boars a future threat for the Swedish flora? Ibex 3: 165-167. 

3) Z kapitoly Metodika je zřejmé, že autorka použila vhodnou metodiku (využití využití 
GIS technologie pro založení experimentálních ploch, správný design, časování sběru dat)a 
v terénu sebrala hodně vegetačních a environmentálních dat. Naproti tomu podkapitoly, 
které se věnují zpracování dat a z nichž je zřejmé, že autorka se ve zpracování dat vyzná, 
jsou formulovány nepřehledně, pro nezávislého čtenáře zmateně, až nečitelně. Na některých 
místech není totiž zřejmé, proč byly použity popsané analýzy (byť jsou mnohdy použity 
správně). 

4) Kapitola Výsledky se mi jeví neadekvátně diplomové práci. Hned na počátku chybí 
text o výsledcích (první řádky se týkají především formálního členění a metodiky, např. 
zvolená hladina významnosti) a pokračuje dvěma tabulkami. Na některých místech pak text 
popisuje vysvětlenou variabilitu dat, aniž by se čtenář dozvěděl, k čemu za ony 2 roky na 
ploše došlo. Text výsledků je zaměřen hodně na statistické zpracování dat, bez vyjasnění, co 
např. rozdíl mezi plochami představuje. Na řadě míst chybí řádné odkazy na obrázky, grafy 
a tabulky, od strany 39 došlo k chybnému číslování obrázků, tudíž byť tam se odkazy již 
objevují, neodkazují správně. To činí kapitolu Výsledky zcela nečitelnou.  

5) S kapitolou Výsledky souvisí i to, že v DP nejsou uvedena primární data o vegetaci 
(vegetační snímky) a přehled a číslování studovaných ploch. To způsobuje nečitelnost grafů. 
Navíc některé grafy jsou „slepé“, např. obr. 4, obr 6. Některé grafy nejsou právně popsány, 
resp. chybí údaje o chybových úsečkách (jedná se o střední chybu průměru, směrodatnou 
odchylku či intervaly spolehlivosti)? Namátkou např. u obrázků 3, 10, 16, 18 nebo 34. 
Některé grafy zase nejsou popsány, byť se popis objevuje v popisku. Např. grafy 11, 16, 18 



nebo 34 – není popsána osa Y. Navíc u obr. 11 je uveden výsledek testu ANOVA, ale bez 
udání F statistiky. 

6) Diskuze začíná pojednáním o kovariátách, o nichž autorka pojednává již v kapitole 
metodika a výsledky. Nepovažovala bych tedy za nutné, ani vhodné zahajovat diskuzi tím, 
jaké „kovariáty budou použity v dalších analýzách“. V dalším textu diskuze se objevují 
odkazy na obrázky, které chybí ve výsledcích. Autorka svá zjištění konfrontuje s jinými 
autory, ale text diskuze se na mnoha místech věnuje výsledkům, které chybí v příslušné 
kapitole výsledky. Pojetí kapitoly Diskuze se mi jeví tedy také ne zcela správné. 

7) Závěry jsou formulovány dle položených otázek. Nicméně obsah práce, resp. sběr dat, 
který je z velké části věnován manipulativnímu experimentu, dle mého názoru neodpovídá 
formulovaným závěrům, konkrétně závěru 1 týkajícího se přirozených disturbancí, potažmo 
disturbancí způsobených divokými prasaty. 
 

8) Autorka udává změnu pokryvností a v druhovém složení v čase. Je nějaký spojující 
prvek mezi druhy, které se vyskytují společně v jednotlivém roce? Mají nějaké společné 
vlastnosti? 

9) Autorka vysvětluje druhové složení vegetace po disturbancích přítomností diaspor 
v semenné bance. Odkud mohou pocházet diaspory? Je možný vliv historie využití půdy 
před založením vojenského újezdu na druhové složení semenné banky? Liší se výrazně 
plochy po disturbanci po 2 letech mezi sebou? 

 
Formální připomínky: 

• V nadpisu na titulní straně je překlep v anglickém názvu. To by se na titulní straně stát 
nemělo. Ostatní překlepy v práci jsou zanedbatelné, není jich moc a dojem z práce 
nijak zásadně nenarušují. 

• Abstrakt je členěn na několik odstavců s podkapitolou „Výsledky“, což do abstraktu 
nepatří. 

• Ostatní formální připomínky byly zmíněny výše (odkazy na obrázky, popis grafů, 
apod.) 

 
 
 
Závěr  
Diplomová práce dokládá schopnost uchazečky terénní práce, která zahrnuje jak výběr ploch, 
experimentálního designu, tak vlastní a kvalitní sběr dat. Naproti tomu prezentace výsledků a 
diskuze se mi jeví jako neadekvátní pro diplomovou práci na PřF UK. Domnívám se tedy, že 
by bylo lepší práci přepracovat, tj. přepsat a upravit grafy a další formální nedostatky. 
Navrhovala bych také změnit název tak, aby odpovídal více obsahu experimentální práce. 
Předloženou práci tedy hodnotím stupněm 4.  
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