Oponentský posudek na diplomovou práci Jana Blahníka: „Současný výskyt světlíků
(Euphrasia) v Krkonoších a zhodnocení vlivu doby seče na jejich početnost“.
Předložená diplomová práce se zabývá, jak ostatně vyplývá z jejího názvu, výskytem světlíků
(rod Euphrasia) v Krkonoších. Autor si v ní klade za cíl zmapovat současné lokality výskytu
tohoto ustupujícího rodu a pomocí experimentu a porovnáním podobných míst s výskytem a
bez výskytu světlíků najít hlavní faktory ovlivňující jeho výskyt. Autor zvolil k řešení této
problematiky vhodný přístup a získal poměrně velký soubor zajímavých dat. Hodnotu práce
bohužel snižuje jejich často nevhodná prezentace.
V úvodu práce mi chybí zasazení do širšího kontextu, což je škoda, protože výsledky práce
jsou využitelné i mimo území Krkonoš. Hemiparaziti či poloparaziti jsou poměrně velmi
studovaná skupina rostlin a je o ní publikována řada prací (např. Zopfi H.-J. 1998. Biol. J.
Linn. Soc. 64: 179-205).
Chybí mi taky obecná charakteristika poloparazitů (tj. že jsou to zelené rostliny schopné
fotosyntézy, ale současně i parazité, kteří parazitují na kořenech hostitelů a proto nevytváří
vlastní rozsáhlejší kořenový systém) a co z poloparazitní životní strategie vyplývá (tj. např.
hemiparaziti hostitele potřebují k získávání živin, ale zároveň si s hostitelem konkurují o
světlo).
Postrádám rovněž informaci o potenciálních hostitelích rodu Euphrasia. Poloparazité ze
skupiny Rhinanthoideae sice obvykle mohou parazitovat na poměrně široké škále hostitelů,
nicméně preference pro určité skupiny hostitelů jsou časté. Exaktní určení hostitelů je
metodicky poměrně náročné, mohl by ale autor alespoň odhadnout na základě literatury o jaké
druhy či skupinu druhů se přibližně může jednat? Byly tyto druhy přítomné i na měřených
místech bez výskytu světlíků?
Zařazení podčeledi Rhinanthoideae do čeledi Scrophulariaceae je zastaralé. V současné
literatuře se tato skupina běžně řadí do čeledi Orobanchaceae (str. 9).
Strukturu kapitoly „Materiál a metodika“považuji za poměrně nešťastnou. Autor neseznamuje
čtenáře s jednotlivými úkony v logickém pořadí, což výrazně snižuje srozumitelnost celé
práce. Kapitola např. začíná rozsáhlým a detailním popisem analýz půdy, přičemž to v jakém
uspořádání odběry provedl v terénu je uvedeno až na konci kapitoly. Bývá taky obvyklé, že
napřed se vysvětlí jak byla data získána a až po té jak byla vyhodnocena. Popis zpracování dat
(kapitola 3.2.) se navíc omezuje v podstatě jen na výčet použitých programů a čtenář se z něj
nedozvídá nic o tom jaké testy byly použity. Měření některých proměnných (především
půdních) je popsáno často do možná až příliš velkých detailů, o řadě dalších proměnných
použitých ve statistických analýzách se v metodice nedozvídáme nic. Čtenář sice dostane
určité indicie v Tabulce 1., nicméně i tak není jasné co přesně tyto proměnné znamenají. Mohl
by autor lépe vysvětlit jak a z jakého důvodu byly kvantifikovány proměnné: expozice svahu,
rozloha plochy, výška porostu a densita porostu? Proč nebyla měřena nadzemní biomasa
přímo?
Autor se zaměřuje i na populace na okrajích cest. Z textu ale nevyplývá jak tyto cesty
vypadaly, přičemž na okrajích různých typů cest můžeme očekávat značně odlišné prostředí.
Byly to cesty asfaltové, vysypávané nějakou kamennou drtí, nebo nezpevněné cesty vedoucí
skrz louku?
Nedostatečné popsání metodiky snižuje srozumitelnost kapitoly Výsledky. Obzvláště použití
statistické metody jsou popsány nedostatečně a v některých případech jsou použity nesprávně.
Autor např. hodnotí data t-testem (tabulka 1) a zjišťuje zda se jednotlivé měřené proměnné liší
mezi místy se světlíkem a bez světlíku. V případech kdy měřená proměnná byla kategoriální
(např. expozice svahu) je použití t-testu nevhodné. Měla se použit kontingenční tabulka.

Autor provádí velké množství testů. Řada z nich proto mohla vyjít průkazně jen díky náhodě.
Bylo by vhodné použít nějakou korekci např. Bonferroniho.
V tabulce 1 se objevuje Pearsonův korelační koeficient, není ale zcela jasné co se s čím
korelovalo. Korelovaly se hodnoty proměnných na místech se světlíky a bez světlíků?
Použití forward selection tak jak ji autor prezentuje není příliš přesvědčivé (což se týká jak
jednorozměrné, tak mnohorozměrné analýzy). Byl celkový model (tj. model se všemi
proměnnými) průkazný? Pokud ne opět by bylo vhodné použít nějakou korekci např.
Bonferroniho.
Autor neuvádí zda byl celkový model RDA (tj. model se všemi proměnnými společně)
průkazný. V popiscích ordinačních diagramů chybí odkaz na tabulku, kde jsou použité
zkratky vysvětleny. Kategoriální proměnné se v ordinačních diagramech nezobrazují jako
šipky, ale jako symboly. Čísla u jednotlivých odběrových míst (kruhy v ordinačním
diagramu) jsou bez dalšího popisku zbytečná. Bylo by vhodnější čísla neuvádět a např. použít
různé symboly podle zaznamenaných druhů světlíků.
Přestože závislost počtu světlíků na termínu seče je zjevná, měla by být otestována i
statisticky.
V diskuzi se autor pokouší o rešerši podobných pokusů. Dle mého soudu by bylo vhodné se
více soustředit na vlastní výsledky a citovat i práce na jiných druzích s podobnou ekologií.
Poloparaziti jsou schopni ovlivňovat své okolí včetně produkce okolních rostlin a chemizmu
půdy. Ocenil bych krátkou diskuzi na toto téma.
Autor použil v diskuzi již publikovaný obrázek, neuvádí ale zda to bylo se souhlasem
nakladatele.
Celkově mohu říct, že autor získal cenná data vhodné pro publikaci v mezinárodním
vědeckém časopise a zároveň využitelná pro praktickou ochranu přírody. Nebyl jsem však
spokojen s tím jak byla práce napsaná. Práci ale doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji
hodnotit stupněm velmi dobře (tj. 2).
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