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Tereza Třeštíková (2011): Vliv pastvy koní na vegetaci 

 

Diplomová práce studentky Terezy Třeštíkové řeší komplexně vliv pastvy koní na vegetaci, v 

prvé řadě přináší srovnání vegetace pastvin a sečených luk. Studentka si byla správně vědoma 

faktu, že pastviny mohou být v krajině zakládány na místech ekologicky odlišných od luk a 

tedy vliv pastvy koní na vegetaci by nebylo možné odvozovat čistě z funkčních rozdílů 

vegetace pastvin a luk. Vzhledem k časové tísni (nelze založit a správně vyhodnotit 

managementový experiment v rámci tří let výzkumu na diplomové práci) se rozhodla 

analyzovat dietní preference koní ale také endozoochorii (tj. přenos diaspor exkrementy). 

Identifikace přednostně spásaných druhů a druhů přenášených trusem umožnila studentce 

vhodně diskutovat zásadní mechanismy strukturující vegetaci pastvin. 

 

K práci mám následující připomínky a komentáře:  

- řada prací citovaných v textu není v seznamu literatury (např. ze str. 17: Berg et 

al.,1997; Putman et al., 1987; ze str. 46: Patočka a Frynta 2011; ze str. 60: Třeštíková 

2009) 

- v programu Canoco existuje volba: Flip horizontal axis – s využitím této možnosti by 

Grafy č.1-3 mohly mít kategoriální proměnnou pastvina vždy nalevo a louka vždy 

vpravo nebo obráceně (lépe se čtenáři budou porovnávat) 

- často používané termíny „sekání“ a „kosení“ nejsou vhodné, defoliace porostu 

zemědělskou mechanizací je správně česky označována termínem „sečení“ 

- ve dvou vzorcích pro průměrný okus a dobu okusu (oba na str. 35) označují všechna 

písmena „x, y, z“ vždy jinou charakteristiku, lépe by bylo volit jiná písmena pro každý 

vzorec 

- proměnné vstupující do lineárních regresí (Graf č. 9 – 11) nebyly testovány na 

normalitu rozdělení, rezidua pak nemají konstantní rozptyl, ale vykazují 

heteroskedasticitu; proměnné by tedy měly být před analýzami vhodně 

transformovány 

- trochu postrádám fotodokumentaci – jak ploch, kde byly pořizovány fytocenologické 

snímky, tak i skleníkového experimentu s klíčením semen z exkrementů 

- práce je napsána čtivě a srozumitelně, nicméně formální stránku trochu kazí četné 

překlepy a nejednotnost v citaci literatury („et al.“ ale i „a kol.“; vícenásobné citace 

ani chronologicky ani alfabeticky – např. str. 60) 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Řada studií vlivu pastvy na druhovou rozmanitost vegetace ukazuje, že pastva má 

pozitivní vliv na rozmanitost na lokální škále ale často negativní na regionální škále 

(review: Olff and Ricthie 1998, TREE). Čím lze toto vysvětlit? 

2. Na str. 39 studentka uvádí, že na loukách zjistila vyšší zastoupení jednoděložných 

rostlin (č. Poaceae) než na pastvinách (u dvouděložných a vice versa). Lze toto 

vysvětlit na základě funkčních vlastností příslušných skupin rostlin v datovém 

souboru? 

3. Průměrný okus (stanovený dle vzorce na str. 35) nevyjadřuje zcela dobře selektivitu 

pastvy (i při neselektivní defoliaci by získal hojnější druh automaticky větší hodnotu 

průměrného okusu). Proč by bylo vhodnější použít některý z indexů selektivity, které 

využívají proporce zastoupení druhu v prostředí a proporce v dietě (např. Lechowicz 

1982, Oecologia)? 



4. Jaký by bylo třeba zvolit design sběru dat, aby bylo možno kauzálně stanovit vliv 

selektivity pastvy na vegetaci? 

5. Trisetum flavescens obsahuje cholekalciferol, jaké zdravotní riziko pro velké 

herbivory představuje pastva v travních porostech s dominancí tohoto druhu? 

6. Na str. 59 studentka diskutuje „ … mezi semenáčky vyklíčenými z trusu jsou více 

zastoupené druhy, které profitují z vysokého obsahu živin“. Z přítomnosti které živiny 

v exkrementech profitují zástupci č. Fabaceae a proč? (pravděpodobně by dobře 

nerostly na plochách pouze pomočených) 

 

 

Závěr: 

Studentka zvolila vhodnou metodiku studia vlivu pastvy na vegetaci, sebrala velké množství 

dat a tyto většinou správně analyzovala a interpretovala. Sebraná data budou mít po zlepšení 

statistické analýzy potenciál pro publikaci ve vědeckém časopise a určitě najdou praktické 

využití v plánování pastevních systémů.  

Práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci (nadstandard v učitelském 

studiu), doporučuji ji k obhajobě a při správném zodpovězení kladených otázek navrhuji 

klasifikovat stupněm výborně. 
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