
Posudek diplomové práce Terezy Třeštíkové (Vliv pastvy koní na vegetaci)

Diplomová práce se zabývá otázkou, jaký je vliv pastvy koní na vegetaci, a jakými procesy se 
tento vliv případně uplatňuje. Práce se skládá ze tří na sebe navazujících částí: (i) srovnání
druhového složení sekaných luk a koňských pastvin, (ii) selektivita koňské pastvy, a (iii) 
přenos klíčivých semen koňmi endozoochorní cestou.  Část dat použitá v okruhu (i) je 
převzata z DP Michaela Bartoše. 

K práci mám následující dotazy a připomínky:

K diskusi při obhajobě

 jak je analýza rozdílů druhového složení luk a pastvin ovlivněna faktem, že (i) srovnání 
bylo provedeno jen na třech lokalitách, a (ii) na jedné z nich (sledované Michaelem 
Bartošem) bylo sebráno řádově víc zápisů než na dalších dvou lokalitách? Jak by se tohle 
dalo ošetřit při analýze dat?

 Velmi oceňuji použité slepé kontroly v klíčících pokusech. Jsou v práci někde uvedeny z 
nich pocházející výsledky (s výjimkou o vrbách v diskusi)? 

 Je v klíčících pokusech užitečné zkoumat, zda příslušný druh (z daného odběru) vyklíčil 
na jaře nebo na podzim? Jak takovouto informaci ekologicky interpretovat?

 p. 46 a 47: negativní závislost mezi průměrných okusem a dobou okusu je asi 
očekávatelná. Dal by se navrhnout nějaký teoretický průběh téhle závislosti, s nímž by pak 
pozorovaná data mohla být srovnávána?

 p. 52: jak by autorka interpretovala fakt, že mezidruhové rozdíly ve spásanosti jsou 
výrazně větší u vzácných druhů?

 Graf 12 je moc pěkný. Je typickým příkladem závislosti počtu druhů na počtu jedinců 
(nebo ploše). Bylo by zajímavé vědět, jaký sklon má tato závislost a srovnat s podobnými 
závislostmi z literatury. 

 jak si autorka představuje použití matematického modelování pro studium změn 
rostlinných společenstev v závislosti na pastvě?

Připomínky recensní povahy


 p. 20: rod třtina je pravá tráva; její zařazení mezi graminoidy (když o řádek výše je výčet 

pravých trav) je trochu matoucí. 
 p. 21: "ovce upřednostňují pastvu v nejvyšších částech pastvy": pastviny?
 p. 35: "x ... počet maximálního okusu": rozumí se počet čtverců, v nichž by druh 

zaznamenán s maximálním okusem druhý den? 
 Testování korelace pomocí ANOVA asi není nejsprávnější (ANOVA předpokládá 

rozhodnutí o tom, která proměnná je závislá). Pro symetrické závislosti je vhodnější 
použít t-test korelačního koeficientu.

 p. 50: v grafu by bylo pěkné označit jednotlivé druhy.

Celkové zhodnocení



Vcelku považuji práci za zdařilou. Pokusy byly vhodně založeny, data byla správně sbírána a 
analýzy jsou, pokud mohu posoudit, provedeny správně, jejich logika je jasná a interpretace je 
vhodná. V diskusi vhodně propojuje data z jednotlivých datových souborů mezi sebou; je při 
tom jak dostatečně opatrná v interpretacích, ale tím se nevyhýbá důležitým srovnáním. 
Literární úvod je rovněž dobrý, uvádí řadu důležitých prací věnujících se pastvě a vytváří si 
tak půdu pro vlastní formulaci otázek diplomovém práce. V úvodu se některé části trochu 
opakují a nejsou dobře řazeny. V popisu výsledků je autorka důkladná, místy má však sklon 
k výčtovému pojednání mnoha drobných faktů, v jejichž záplavě můžou zaniknout skutečně 
důležitá nebo zajímavá zjištění.

Po formální stránce je práce vyvedena kvalitně, graficky citlivě (i když nemám rád 
bezpatkové písmo), s nevelkým množstvím překlepů (sem tam se některé naleznou ve
vědeckých jménech rostlin). Ojediněle se do práce vloudil hovorový styl (soudím, že 
hipologické komunity, např. "morfologie huby", "pravděpodobnost sežrání") nebo nářeční 
výrazy ("v Naujeckovo pokusu"), což místy působí úsměvně, ale kvalitě práce to nikterak 
neubírá. 

Práci zcela doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 7. září 2011

Tomáš Herben
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