
Posudek školitele diplomové práce 

Bc. Pavel Martinec (2015):   Druhová diverzita enkláv suchých bazických biotopů 

v lesním prostředí Dokeska: vliv přírodních podmínek a historického využití 

 

Když Pavel v roce 2010 úspěšně obhájil bakalářskou práci tématicky směřující k práci 

diplomové, zdálo se mi, že sepsání diplomky bude snadné a rychlé. Nicméně diplomant to 

v onom roce nestihl a pak už se odevzádání práce vleklo a pokus práci dokončit se několikrát 

opakoval.  Musím říci, že scénář byl vždy podobný, napřed zajímavá diskuse o novém a 

lepším rozvrhu a zacílení práce včetně mnoha detailů, dohoda o brzké kontrole první verze 

textu, a pak najednou těsně před odevzdáním  zjištění, že už se to asi nestihne, což se vzápětí 

potvrdilo.  

Letos byla zásadní změna v tom, že to Pavel konečně sepsal, byť za cenu závěrečného chvatu. 

Ten se naštěstí dotýká převážně jen úvodní části práce, počínaje metodikou je po mém soudu 

vše psáno standardně.  

Cítím povinnost diplomanta obhajovat a obhájit, na druhé straně formálně vzato jsou tyto 

pasáže opravdu extrémní. Nicméně jsem vzdálen představě, že je nutno být poslušen právě 

nějakých formálních kánonů a myslím to dosti vážně, když úvodní část práce označím za 

riskantní pokus aplikovat v odborném textu dvě blízké a dosud zde nevyužité literární 

techniky, a to proud vědomí (Wirginia Woolfová, James Joyce aj.) a automatický text (André 

Bréton, u nás např. Vratislav Effenberger). Typické je disociativní spojování  a fragmentace 

myšlenek, text vzniká bez vědomé kontroly,  není tu předběžný plán,  jak bude finálně 

vypadat,  není censurován navyklým pojetím logiky nebo diktátem formy, mnohdy jsou 

porušována pravidla gramatiky, syntaxe a interpunkce. To vše ovšem může ztížit chápání 

takto psaného textu, na druhé straně je to neobyčejně autentická výpověď. A tak jsou mi tyto 

stránky rozhodně milejší, než kdybych musel číst texty vyprázdněné, opatrnické a frázovité, 

jak se to v různých diplomkách také dost často stává a patrně i toleruje. Je jasné, že svůj zápas 

s andělem v této části své práce diplomant  prohrál, ale boj byl veliký a čestný.   

Autor prokázal velkou samostatnost, a to ve fázi zpřesňování tématu práce, v početných 

diskusích se mnou a s konzultantem práce Petrem Petříkem, při terénním výzkumu a 

zpracování zadaného tématu a konečně nade vší pochybnost i  při sepisování práce. Zároveň 

hodnotím i jeho komunikativnost a schopnost spolupráce,  a rověž jeho snahu o vlastní pohled 

na problematiku,  zájem o práci a pracovní nasazení i přesto, že bylo zejména v posledních 

letech hrozivě nárazové.   

S faktickými výsledky práce jsem spokojen. Pokládám za dobře splněný hlavní cíl práce, totiž 

ukázat diverzitu  sledovaných biotopů a rozlišit v ní roli podmínek habitatu od role jeho 

historických změn a role prostorových dispozic. Doufám, že se věc podaří dovést k publikaci.  

S ohledem na kritickou úvodní  část hodnotím diplomovou práci Pavla Martince předběžně 

stupněm velmi dobře s tím, že bude ještě záležet na obhajobě práce.  

Jiří Sádlo, Botanický ústav AVĆR. 

 


