
  

 

Oponentský posudek 

 

na diplomovou práci 

 

Bc. Šárky Augustinové: 

Výskyt ochranářsky významných druhů PR Tetínské skály a jeho 

ovlivnění environmentálními faktory 
 

Cílem této práce je dle autorky určení podstatných environmentálních faktorů, na kterých je 

závislý výskyt druhů Dianthus gratianopolitanus, Saxifraga rosacea subsp. sponhemica, Saxifraga 

paniculata, které autorka uvádí coby nejvýznamnější druhy PR Tetínské skály. Vytvořená analýza dat 

je zároveň považována za vhodný podklad pro stanovení péče o lokality těchto druhů.  

Autorka zpracovala vcelku kompletní a rozsáhlou studii o biologie vybraných druhů a 

environmentálních podmínek v lokalitách jejich současného výskytu v rámci PR Tetínské skály. 

Z textu je patrné, že v rámci přípravy diplomové práce i pro hodnocení výsledků podrobně studovala 

nejrůznější literární zdroje. Zároveň se však velmi zdatně vypořádala i s terénním sběrem dat, což 

s ohledem na charakter zkoumané lokality vyžadovalo nemalou zručnost a možná i přiměřenou dávku 

odvahy. Díky horolezecké zdatnosti autorky vznikly velmi hodnotné mapy výskytu a abundanci 

zkoumaných druhů v rámci skalních stěn PR Tetínské skály. 

Práce je uvedena dvojící fotografií z r. 1972 a r. 2011, a tvrzením, že dochází k zarůstání 

lokality. S tímto tvrzením lze souhlasit, byť fotka ze současnosti není ohniskem záběru identická 

s fotkou historickou (proč?), ale ještě lepší by bylo změny vegetace v rámci PR Tetínské skály doložit 

aktuální inventarizací rostlinných společenstev a tato data porovnat s historickými údaji (Rivola 

1972). Jsou data z aktuální inventarizace k dispozici? Pokud ne, považuje autorka 40 let staré údaje za 

dostatečně kvalitní podklad pro interpretace aktuálních výskytů a abundancí druhů? 

Kromě změn vegetace v průběhu uplynulých desetiletí, existují nějaké podrobnější historické 

údaje umožňující hodnotit populační dynamiku zkoumaných druhů? V závěru této DP autorka uvádí, 

že se jedná o první kvantitativní hodnocení zkoumaných druhů v rámci PR Tetínské skály. To je 

opravdu smutné s ohledem na dobu ochrany zájmové lokality. Existují alespoň nějaká orientační data? 

Ubývají zkoumané druhy či ne? Stěhují se po zájmové lokalitě? Mění se demografická struktura jejich 

populací či jiné zjistitelné charakteristiky? 

Z uvedeného výčtu zkoumaných environmentální faktorů jsou některé v čase neměnné (např. 

výšky, expozice, a také pukliny, uvažujeme-li změny spíše v kratším období desetiletí než z pohledu 

geologických změn). Bylo zjištěno, že druhy Dianthus gratianopolitanus a Saxifraga rosacea 

subsp.sponhemica jsou především středně pozitivně korelovány s neměnící se výškou skály. Analýzy 

mnohorozměrné statistiky dále ukazují, že abundance druhu Saxifraga rosacea subsp.sponhemica 

koreluje s výskytem horizontálních puklin (opět asi neměnnou proměnou). Pokud dochází v rámci PR 

ke změně výskytu druhů v čase, může autorka vysvětlit významnost těchto zjištěných korelací? Byly 

by výsledky stejné, pokud by do analýzy byly zahrnuty pouze vysvětlující proměnné v čase se 

proměňující (např. zastínění, výskyt zahrádek, výskyt netopýřího trusu, půdní charakteristiky)? Jak by 

se pak lišila interpretace zjištěných výsledků? 

 

V práci je několik drobných překlepů či nepřesných stylistických kombinací, které ale jistě 

odpadnou při sestavování vědeckého článku, jehož vznik na základě této DP vřele doporučuji.  

Zároveň se domnívám, že by bylo velmi vhodné podrobněji rozvést odborná doporučení pro plán 

péče. Například by jistě bylo přínosné kvantitativně a prostorově specifikovat (do mapky) navržená 

opatření pro podporu druhů. 



  

 

K práci mám ještě několik drobných formálních připomínek či dotazů: 

  

 Proč jsou základní charakteristiky lokality udávány pouze orientačně: „ …komplex cca 500 

metrů od západu na východ. V nejvyšším bodě skalní stěna měřila přibližně 76 metrů.“ 

Opravdu neexistují pro tak významnou lokalitu přesné informace o výšce skalní stěny? Pokud 

opravdu ne, nebylo možné výšku zaměřit přesně? 

 Kap.3.2 uvádí informace o výskytu sledovaných druhů v rámci jednotlivých rostlinných 

společenstev vyskytujících se na sledované lokalitě. Opravdu se autorka domnívá, že tyto 

informace patří do kapitoly Metodika? 

 V kap. 3.3. je popsán systém rozčlenění zájmového území jednotlivých studovaných segmentů 

a je uvedeno: „…..Pro lepší představu je rozčlenění též patrné z vegetačních map na obrázcích 

16, 17 a 18 (kapitola 4).“ To je ale chybné tvrzení, protože uvedené obrázky nejsou mapy 

vegetace, ale pokryvnosti zkoumaných druhů! 

 

 

Závěr: 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci Šárky Augustinové k 

obhajobě na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a v případě úspěšné obhajoby ji navrhuji 

klasifikovat známkou  

výborně. 
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