
Oponentský posudek na diplomovou práci Petry Kolářové: „The effect of management and plot 

size on restoration success of species rich meadow on spoil heaps.“ 

Předložená diplomová práce Petry Kolářové se zabývá obnovou druhově bohatých lučních porostů na 

výsypkách po těžbě uhlí v Sokolovské pánvi. Autorka se zabývá dvěma standartními metodami, které 

jsou vhodné pro dané podmínky. V první byly přeneseny bloky půdy i s vegetací, druhá metoda 

zahrnuje rozprostření sena z druhově bohaté louky po výsypce. Sledované plochy byly 

obhospodařovány kosením, mulčováním či ponecháním ladem. Práce navazuje na dřívější studii a 

shrnuje proto dlouhodobé pozorování, což je u terénních experimentů tohoto typu cenné. 

Práce je psaná v anglickém jazyce, přičemž autorka používá jazyk, až na několik výjimek, gramaticky i 

stylisticky správně. Problematika je uvedena obsáhlým a dle mého soudu zdařilým úvodem, který 

zasazuje práci jak do místního tak do obecného kontextu. Autorka používá k výzkumu správné 

metody, které jsou srozumitelně popsány. Výjimkou je ale popis statistických metod, kde bych ocenil 

detailnější popis. Použití jednocestné analýzy variance je sice stále informativní, ale v daném 

uspořádání pokusu by bylo vhodnější použít analýzu variance pro opakované měření. V kapitole 

výsledky bych ocenil, kdyby autorka rozdíly v průměru častěji podpořila statistickým testem. Ocenil 

bych, kdyby autorka definovala cílové druhy, např. na základě citované práce Chytrý a Tichý (2003). 

Umožnilo by jí to pak lépe hodnotit úspěch obnovy, jejímž cílem by neměl být jen druhově bohatý 

porost, ale i porost s přírodně blízkým druhovým složením. V ordinačních diagramech jsou vyneseny 

experimentální zásahy a roky jako šipky. Protože se jedná o kategoriální a nikoliv spojité proměnné, 

měli být vyneseny jako symboly. Autorka pak výsledky vhodně interpretuje v kapitole diskuze. 

Závěr práce vyznívá tak, že přenos půdních bloků je metoda účinnější. To je sice pravda, ale jen přímo 

na půdních blocích. Rostliny se z bloků příliš nešíří. Vezmeme-li navíc v úvahu cenu, za kterou tyto 

mohou být provedeny, takovýto závěr může být závěr zavádějící. Transport půdy je podstatně dražší 

než transport sena a navíc zatímco kosení zdrojovým lokalitám prosívá, odběr půdy je pro zdrojové 

luční lokality destruktivní a ne vždy se nacházejí v těženém předpolí lomu. Přičemž i přenos sena 

přinesl pozitivní výsledky. 

Dále mám několik drobnějších komentářů: 

strana 5, kapitola 1.3 – Výčet vzácných druhů by bylo vhodné doplnit o informaci, ke které 

taxonomické skupině druh patří. 

strana 28, kapitola 1.2 – Co přesně je myšleno podobností (respektive „similarity“) mezi zdrojovým 

místem a výsypkou. Jedná se o nějaký index podobnosti? 

strana 34, obrázek 9 – Proč nejsou vyneseny zásahy kosení a mulč. Na základě čeho byl pak udělán 

závěr, že se tyto zásahy neliší? 

strana 38, kapitola 4.2.1 – Kapitola je poměrně zmateně formulovaná. Proč autorka porovnává půdní 

bloky s přenosem sena? Proč autorka vyjmenovává běžné druhy z výzkumných ploch a ne ty, které se 

podařilo úspěšně přenést? 

Strana 41, - obrázky 14 a 15. Z textu jsem neporozuměl, jak se liší obě CCA analýzy a v čem pak 

spočívá rozdíl mezi obrázky. 



Appendix A – Sloupce v tabulce by měly být nadepsány na každé stránce, kvůli snadnější orientaci. 

 

 

Celkově se mi práce ale líbila a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně (tj. 1). 

 

V Třeboni 16. 5. 2014 

 

Ondřej Mudrák 

 


