
Oponentský posudek k diplomové práci Jakuba Němečka „Vliv p ěstování jehličnatých 
monokultur na diverzitu rostlin“  
 
Předkládaná práce ukazuje, že dominanty stromového patra výrazně ovlivňují druhové složení 
a bohatost podrostu. Potvrzuje, že nepůvodní smrkové monokultury snižují druhové bohatství 
a limitují výskyt některých druhů. Práce je aktuální, její výsledky je možné využít v ochraně 
přírody jako argumentu pro snižování zastoupení smrkových monokultur v nižších polohách. 
Výsledky jsou založeny na velkém množství sebraných dat. Výběr studijních ploch založený 
na stratifikovaném náhodném výběru mi přijde adekvátní. Statistické zpracování je na dobré 
úrovni stejně jako prezentace výsledků formou grafů a ordinačních diagramů. Trochu slabší je 
diskuse výsledků, kde mi schází podrobnější popis možných mechanismů, které způsobují 
zaznamenané nižší druhové bohatství podrostu v jehličnatých monokulturách. Podobně chybí 
vysvětlení možných příčin změn druhového složení po vysázení monokultury. Doporučuji, 
aby autor tyto mechanismy doplnil při obhajobě práce.    

Spolu s vlivem stromové dominanty se jako významný pro druhové bohatství a složení 
podrostu ukázal vliv podloží a nadmořské výšky (str. 28, 29). V jaké míře ovlivňuje výsledky 
studie na 25 km2 prostorová autokorelace těchto faktorů? 

Čím si autor vysvětluje relativně nízké procento vysvětlené variability potenciální 
přirozenou vegetací (str. 40), když mapovatelé potenciální přirozené vegetace pravděpodobně 
vycházeli z aktuálního druhového složení podrostu.  

Nesouhlasím s tvrzením autora, že podrobnější zkoumání půdních vlastností by 
nepřineslo lepší výsledky (str. 44). Měření fyzikálních a chemických vlastností půdy, 
případně její biologické aktivity, by bylo podle mého názoru velmi užitečné pro pochopení 
mechanismů ovlivňujících druhové složení a bohatství podrostu. Ellenbergovy indikační 
hodnoty do sebe zahrnují vždy komplex parametrů prostředí. Není zcela jasné, co vyjadřují. 
Schaffers et Sýkora (2000) například ukazují, že „soil reaction“ je nejlépe korelována 
s obsahem Ca a „nutrients“ s produktivitou stanoviště. 

Výskyt některých druhů uvedených v práci je nepravděpodobný (viz Seznam druhů 
bylin). Melampyrum sylvaticum uvedené v ordinačních diagramech a textu (v seznamu druhů 
na závěr uvedené jako M. arvense) je pravděpodobně M. pratense. Melampyrum sylvaticum 
není z území Křivoklátska uváděno. Pochybný je také výskyt druhů Crepis mollis, 
Gymnocarpium robertianum, které rostou v odlišných biotopech a na Křivoklátsku vzácného 
druhu Hieracium racemosum. Jak mohli špatně určené druhy ovlivnit výsledky analýz s  
Ellenbergovými indikačními hodnotami?    
 
Drobné připomínky a doporučení: 
 
V metodice není jasné, jak byly počítány Ellenbergovy indikační hodnoty, zda se jedná se o 
průměr nebo vážený průměr. 

U ordinačních analýz (DCA a CCA) schází procento vysvětlené variability, které je 
užitečné pro srovnání významnosti jednotlivých os.  

Interpretace Ellenbergových indikačních hodnot je v některých případech argumentací 
kruhem. Str. 48, V případě mé práce byl tento druh (Luzula luzuloides) vázán na stanoviště 
arkózových pískovců (arkpis), které se taktéž ukázaly být charakteristické pro svou nízkou 
dostupnost živin. Dostupnost živin byla zjištěna na základě přítomnosti Luzula luzuloides pomocí 
Ellenbergovy indikační hodnoty pro půdní reakci. 

Drobné překlepy nemají zásadní vliv na čtivost textu (např. v celé práci „spp.“ nemá 
být kurzívou). C. pilulifera uvedená jako indikátor luhů v textu je nejspíše Carex remota 
uvedená v ordinačním diagramu (str. 39). Hnědozemí se podle současného systému půd 
(Němeček et al. 2001) pravděpodobně myslí kambizem (str. 17). 



 
Práci navrhuji hodnotit známkou velmi dobře zejména vzhledem k pochybnostem o 
spravném určení některých druhů.  
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