
Oponentský posudek na diplomovou práci 
 
Jméno posuzovatele: Jiří Sádlo 
Datum:10.9.2012 
Autor: Jindřich Prach  
Název práce: Změny lesní vegetace Šumavy a jejího podhůří během druhé poloviny 
20. století 
 
Zhodnocení práce  
 
Práci hodnotím velmi kladně. S kvalitou dat není problém,  o mnoho víc se na ploše 
udělat nedalo; jsou to spíš semipermanentní plochy s nejistotou v lokalizaci a změnily 
se i metodiky např. půdních analýz. Co do kvantity, Jindra sám uvádí, že počet ploch 
byl na samé hranici zvládnutelnosti, s tím se ztotožňuju, navíc množství ploch se až 
v terénu ukázalo jako nevyužitelných.  Ploch je nicméně tolik, že už se dají dělit na 
podsoubory, což je při variabilitě jihočeských lesů dobře.  Využít velký a poctivě 
dělaný datový soubor lesáků ke srovnání se současným stavem je dobrý nápad, jen 
bylo potřeba, aby to někdo stejně poctivě udělal, což se také stalo. Metoda srovnání  
je zatížená nejistotami, což autor pečlivě diskutuje. Statistické zpracování ani jeho 
prezentaci asi neposoudím tak dobře, jak by se slušelo, ale jeho kvalita je myslím 
zaručena osobou školitele. Interpretace: pokud v kontextu dat a metod a literatury, 
opět u mě není námitek až na následující dotazy, které nemyslím jako zásadní 
kritiku, ale jako možné rozšíření přístupu. Navíc práce je psaná velmi živým, 
bezprostředním jazykem, který sic občas mírně škobrtne nebo klesne do nižších 
úrovní nebo do anglicismů, ale rozhodně je srozumitelnější, než toporné pokusy o 
spisovnost, jakých je mezi diplomkami všech možných kateder plno.   
Navrhované hodnocení: výborně. 
 
Dotazy 
 
Obr. 3.3 ukazuje, že druhá nejčastější hlavní dřevina je borovice,  proč se mluví 
hlavně o smrku a smrčinách?  Jak se vůbec změnila skladba dřevin v celé oblasti – 
nemůže za změnami být něco s species pool celé oblasti? Jestli třeba narostl vliv 
smrku oproti borovici, nebylo by divu, že šťavel přibývá a brusinka mizí (a to klidně 
na ploše, kde se nic s E3 neděje).  
 
Plochy se srovnávaly s přihlédnutím k pokryvnosti (i když nějak odmocněné), ukázaly 
by něco nového paralely dělané jen v prezenci a absenci?  
 
Nejsou zařazeny původní tj. staré snímky; to úmyslně? Měly by být k dispozici pro 
případné pokračovatele a doporučuju je doplnit na CD.  A proč tyto výchozí data 
nejsou nějak podrobněji zpracována? Určitě tam měly být obyčejné twinspanové 
klasifikace obou datových souborů (do stálostní tabulky), čistě pro tu představu, 
s čím to vlastně dělám. 
 
S tím souvisejí další dotazy. Je možné, že je tam pořád skrytá nějaká skupina ploch, 
která za ty změny (všechny nebo některé) hlavně můžou, kdežto ty ostatní plochy 
jsou v tom nevinně?  
       Co totiž práce říká, ukážu na analogii snad dobře představitelné: Bylo potvrzeno, 
že v Pošumaví se pití nápojů změnilo. Dnes už se tam pije čím dál tím víc rum a pivo 



(homogenizace, eutrofizace). Pijí i kyselou limonádu (acidifikace), ale to se pak po 
těch rumech stejně nepozná.  Mizí vzácná extrémní pití jako šampus a kozí mléko 
(C2, C3, §). Není v tom všem bumbání rozdíl v pohlaví ani v nadmořské výšce a 
východní délce, je i jedno, zda jsou to přistěhovalci nebo starousedlíci (překácené 
porosty), jen je to čím dál tím víc jiné než dřív (korelace s věkem).       
    To vypadá, jako že je venkov jedna rodina a když se rozdíly nenašly, tak na ně 
kapitulujeme. Reálně ale to může být trochu jinak a složitěji. Graf 3.7, p. 36 ukazuje 
v těch posunech variabilitu: někde se nestalo nic (rum a pivo trvá, ale jinde možná i 
vzácně šampus trvá), někde to šlo přesně podle teorie postupné homogenizace, ale 
někde to chaoticky jezdí od čirého rumu k čirému pivu nebo obráceně nebo od 
dokonce šampusu k vodě a obráceně (to jsou ty nejdelší šipky v grafu). Kdo to tedy 
je,  kdo reálně tu změnu dělá?  
      Mám ten dojem,  jakoby se s daným souborem zacházelo jaksi organismálně, 
tedy jako s black boxem, který má sice nějakou vnitřní variabilitu, ale  tu (po pár 
pokusech udělat podsoubory) můžeme ve jménu Jednoty svatého Gradientu 
ignorovat, „to je jenom taková variabilita“. A testujeme pár zevně dosazených faktorů 
jako východní délka, a když se nic neukáže, tak jsme spokojeni, jiným lidem to jinde 
vyšlo taky tak.  
    Já bych myslel, že by bylo dobré, třeba pro případnou publikaci,  jít naopak spíš od 
konkrétních dat, dívat se, co právě ta vnitřní variabilita dělá s chováním konkrétních 
druhů a jak s ní jde dohromady složení snímků. Anebo na datech stále kontrolovat, 
co se to vlastně v grafu ukázalo.  
     Např. p. 51, ellenbergovská indikace kyselých stanovišť vyšla pro staré vs. nové 
snímky průkazně, OK, ale které druhy za to asi zodpovídají, hlavně generalisti a pro 
mě dost nejasné kytky typu malina a kapradí, anebo hynoucí specialisti? A hlavně,  
co je to za snímky, které ten pokles hlavně obsahují? Mají nějakou společnou 
vlastnost, když se na ně podíváme v tabulce?  
  
 


