
Posudek na diplomovou práci Cecílie Jarošíkové Vlastnosti rostlin určující druhové složení 

luk na bývalých polích 

 

 

 

Předložená práce se zabývá dvěma otázkami: zda se liší druhové složení luk podle doby jejich 

vzniku na orné půdě a zda existují nějaké vlastnosti rostlin typické pro jednotlivá stáří luk. 

Jako metody jsou využity mnohorozměrné analýzy dat programu Canoco pro zjišťování vlivu 

stáří luk na jejich druhové složení, data v této části autorka převzala od kolegů. V druhé části 

autorka sama měřila některé reprodukční charakteristiky vybraných 40 druhů rostlin a dále 

využila údaje z volně přístupných databází. Data pak autorka hodnotila lineárními modely. 

Zvolené metody, kvalita a kvantita získaných dat i způsob jejich hodnocení jsou uspokojivé. 

Po formální stránce, tzn. členění práce, obsah kapitol, sloh, prezentace obrázků má práce 

některé nedostatky, za nejvážnější z nich považuji absenci úvodu s náležitým rozborem 

problematiky. Musím ovšem poznamenat, že tato skutečnost neznamená, že by autorka 

neměla přehled o literatuře pojednávající o podobných problémech, o čemž svědčí slušná 

diskuse v závěru práce. 

 

Náměty k diskusi: 

 

(1) Víte, jaké jsou předpoklady použití zvoleného způsobu sledování sukcese, tzn. sledování 

různých ploch s různým stářím v jednom časovém okamžiku (space for time substitution)? 

Myslíte, že tyto předpoklady byly ve vašem případě splněny? 

 

(2) Jaké další parametry vegetace, kromě druhového složení a funkčních vlastností, by bylo 

možné na studovaných loukách sledovat 

 

(3) Jak lze určit klíčící metodou typ banky semen? 

 

(4) Víte, které vlastnosti semen korelují s jejich vytrvalostí semenné bance? 

 

(5) Překvapila mne vyšší investice nadzemní biomasy u druhů pozdějších sukcesních stádií 

luk, já osobně bych očekávala pravý opak. Mohla byste popsat podrobně metodu zjišťování 

podzemní biomasy? Myslíte, že vaše data odpovídají nějakému obecnému trendu?  

  

 

Moje další připomínky jsou k formálnímu uspořádání práce. Práce je bohužel dost 

nepřehledná, je to způsobeno tím, že používá dosti netradiční členění, má nejasnou náplň 

kapitol, obrázky mají často popsané osy nevysvětlenými zkratkami, popisy obrázků jsou 

poněkud nestandardně umístěny nad obrázky místo pod ně a jmenují se „Graf“ nebo „Mapa“ 

místo obvyklého „Obrázek“. Tiskařský šotek také často způsobil, že popisy obrázků jsou na 

jiné straně než obrázky samotné.  

 

Navrhuji hodnocení stupněm „velmi dobře“. 


