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Posudek doktorské disertační práce Kataríny Demkové: Hodnotenie a zmeny v rozšírení 

nelesnej drevinovej vegetacie v krajine 

 

Katarína Demková se v předložené doktorské disertační práci na příkladu dvou modelových 

území s odlišným historickým vývojem a fyzicko-geografickými podmínkami věnuje vymezení, 

charakteristice, analýze a vyhodnocení změn v rozšíření vybraného krajinného prvku, nelesní dřevinné 

vegetaci, který je významný z hlediska fungování krajiny. Sensu stricto se autorka věnuje ale pouze 

stromové a vyšší keřové vegetaci, protože nelesní dřevinná vegetace jsou i porosty dřevnatějících 

nízkých chamaefytů - mateřídouška, kručinka atd. 

 

Práce má charakter souboru čtyř publikovaných článků a jednoho článku v recenzním řízení, u 

kterých je Katarína Demková vždy první autorkou s výrazným podílem na jejich tvorbě. Články jsou 

doplněny úvodem, kapitolou definující cíle, teoretickým úvodem o krajinné struktuře, nelesní dřevinné 

vegetaci, jejím definicím, používaným metodám mapování a legislativní ochraně. Stručně je 

představena i metodika práce. Pro podrobnější informace metodika odkazuje na jednotlivé články.   

 

Splnění cílů v zadání práce: 

 

Hlavní cíl práce je jasně stanoven a je jím: „zhodnocení nelesní dřevinné vegetace v krajině z 

krajinně-ekologického hlediska a porovnání dvou fyzicko-geograficky odlišných území“. Tento cíl je dále 

rozveden do 5 podcílů, pro které byly stanoveny 4 pracovní hypotézy. Tyto vytyčené cíle byly splněny, 

ale konstatování v závěru práce na straně 118 je nešťastně formulováno a působí tak poněkud 

rozpačitě. Je zde uvedeno, že „výsledky dizertačnej práce potvrdili pracovné hypotézy stanovené na 

začiatku práce“ a rozdíly v zastoupení nelesní dřevinné vegetace jsou dány rozdílnými fyzicko-

geografickými podmínkami a rozdílným historickým vývojem. Nabízela by se tedy otázka, proč byla 

práce řešena, když vše bylo od počátku jasné, co nového práce přináší? Práce přesto přináší zajímavé 

a velmi hodnotné výsledky, které čtenář najde v jednotlivých článcích.    

 

Formální stránka práce: 

 

Práce je psána srozumitelně, ale má nejednotnou formu, protože je psána třemi jazyky.  Použité 

literární zdroje jsou v naprosté většině řádně citovány podle pravidel citační etiky a uvedeny v 

seznamu literatury. Jedinou výhradu mám k používání "hromadných" citací např. str. 17, kde je soupis 

autorů, kteří se věnovali nelesní vegetaci, ale bez uvedení, co zkoumali a co zjistili.    

K formální stránce práce mám drobnou připomínku, která souvisí s tím, že má disertační práce 

podobu souboru článků s velmi blízkou tematikou a čtenář tak opakovaně čte podobný úvod a 

metodiku.   

 

Obsahová stránka práce: 

 

K obsahové stránce práce mám následující připomínky a poznámky:  

 Úvodní část je příliš podrobná a až učebnicově vysvětluje základní krajnně ekologické termíny 

např. krajinná struktura, definice krajiny, krajinné složky. 

 V kapitole 5 Metodické postupy jsou níže uvedené nejasnosti: 

o Chybí zde informace o rozlišení digitálního modelu reliéfu, použitého pro ortorektifikaci 

leteckých snímků 

o Nejasné je stanovení délky polygonu: „U líniových prvkov bola vyjádrená aj ich dlžka 

(m), vedená stredom polygónu“. Jak přesně byla toto délka stanovena? (délka lomené 

čáry, přímková spojnice nejzazších bodů atd.) 

o Proč byla vysvětlující proměnná vysvětlující kvalitu a kvantitu nelesní vegetace 

"vzdálenost od sídel" použita jen pro Bílé Karpaty? (str. 27) 

o Jak se autorka vypořádala s odlišným měřítkem dat CORINE Land Cover za české a 

slovenské území, která použila jako vysvětlující proměnnou? 

o Nejasný je rovněž popis statistického zhodnocení pomocí neparametrického testu. Které 

proměnné byly závislé a které nezávislé? 

 

Jednotlivé publikované články, na kterých je patrný postupný stylistický vývoj a vývoj metod 

vědecko-výzkumné práce, prezentace výsledků a jejich diskuse, se věnují (i) rozptýlené zeleni v 

krajině Novodvorska a Žehušicka, (ii) změně rozlohy nelesní vegetace v nížině Novodvorska a 

Žehušicka, (iii) změně nelesní dřevinné vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat, (iv) klasifikaci 

nelesní dřevinné vegetace a jejímu vztahu k environmentálním podmínkám na slovenské straně Bílých 



Karpat a (v) přeshraničnímu porovnání změny krajinné struktury ve střední Evropě vlivem politického a 

ekonomického vývoje v posledních 65 letech.  

   

 První práce věnující se rozptýlené zeleni v krajině Novodvorska a Žehušicka je podle mého 

názoru poměrně nepřehledná. Nejsou zde jasně stanoveny cíle a v metodické části jsou některé 

nejasností. V metodice je uvedena celá řada v terénu zaznamenávaných charakteristik nelesní 

vegetace, ale v článku nejsou tato data vůbec prezentována a vyhodnocena. Navíc některé z těchto 

charakteristik jsou podle mého názoru velmi subjektivní. Jak lze například zjistit náhodný či záměrný 

výskyt dřevinné vegetace u vzrostlých stromů? Jaké parametry má dokonalý zápoj a jaké přerušený?  

V článku se dále objevují nepodložená tvrzení například: 

 str. 44: "Břehové porosty Klejnárky jsou v mnohem lepším ekologickém stavu a lépe plní svou 

biokoridorovou funkci."      

 str. 45: "Podíl nepůvodních druhů v bodové rozptýlené zeleni ve zkoumaném území není 

významný, v plošných prvcích je spíše doplňkový." Jaké je tedy zastoupení nepůvodních druhů 

a které to jsou?  

 

Celkové článek nepůsobí uceleným dojmem, chybí mu diskuse vlastních výsledků s výsledky 

jiných autorů, vlastní výsledky jsou jen slovně popsány. 

 

 Druhý článek věnující se změně rozlohy nelesní vegetace v nížině Novodvorska a Žehušicka 

přináší zajímavé porovnání stavu rozptýlené zeleně v roce 1950 se stavem v roce 2011. Mé poznámky 

a dotazy k tomuto článku jsou následující: 

 V metodické části práce jsou podle mého názoru rovněž nejasnosti. Není zde jasně uvedeno, co 

bylo srovnáváno a za které jednotky.  

 V kapitole výsledky jsou popisovány výsledky statistických testů, ale v práci není jasně 

uvedeno, co bylo testováno.  

 Na str. 54 je uvedeno, že došlo k poklesu liniové zeleně v důsledku intenzifikace zemědělské 

výroby. Co autorka pod pojmem intenzifikace chápe? Z pohledu změn krajinného pokryvu je 

intenzifikací převod tříd krajinného pokryvu na ornou půdu, nemusí však docházet k eliminaci 

liniové zeleně. 

 Na str. 55 nejsou jasné výsledky neparametrického testu. Co bylo testováno a jaká byla 

struktura dat? Byla data v biochorách vyjádřena za katastry nebo pravidelnou síť?  Obdobně je 

postup nejasný u typů krajin. 

 Tvrzení na str. 58, že je podíl nelesní zeleně ovlivněn legislativní ochranou, nemá v práci oporu. 

Nikterak to nebylo v práci hodnoceno.  

   

Ve třetím článku se Katarína Demková věnuje změně nelesní dřevinné vegetace v jihozápadní 

části Bílých Karpat. Práce přináší zajímavé srovnání české a slovenské strany pohoří. Mé poznámky a 

dotazy k tomuto článku jsou následující: 

 Tvrzení, že „v 80. letech řešily resortní výzkumné ústavy úkol, jak "vyčistit" hospodářský obvod 

zemědělského závodu od jakýchkoliv překážek bránících plynulému obdělávání pozemků“, je 

bez citace zdroje. Ze které publikace je toto tvrzení citováno? 

 V metodice na straně 68 je opět uvedena celá řada zaznamenávaných charakteristik nelesní 

zeleně, ale v článku chybí jejich vyhodnocení.  

 Tabulka 4 na straně 69 - proč není uvedena rovněž délka liniových prvků? 

 Na straně 70 je mezi nepůvodními druhy Karpat uveden i modřín opadavý. Tento druh je 

naopak v Karpatech považován za původní.  

 Popisek u obrázku 3 na str. 71 je nedostatečný. V této podobě graf ukazuje variabilitu 

nadmořských výšek v rámci kategorií. Jak byl graf konstruován? U kategoriálních dat není navíc 

obvyklé používat spojnicový graf.  

 Na straně 75 je uvedeno, že se nepotvrdila závislost rozšíření nelesní zeleně na půdní úrodnosti, 

ale v metodice není uvedeno, jak byla úrodnost půd hodnocena.   

 

Ve čtvrtém článku je řešena klasifikace nelesní dřevinné vegetace a její vztah k 

environmentálním podmínkám na slovenské straně Bílých Karpat. K tomuto článku bych si rovněž 

dovolil připojit několik poznámek a dotazů: 

 Na straně 84 je v tabulce 1 opět uvedeno subjektivní hodnocení spontánního a záměrného 

vysazení nelesní vegetace, což je z mého pohledu značně diskutabilní rozdělení. 

 Na straně 89 je uvedeno, že nebyl nalezen rozdíl mezi klastry nelesní zeleně a úrodností půd. 

Opět zde chybí informace o tom, jak byla úrodnost půd hodnocena.    

 V diskusi na straně 90 je uvedeno, že zvolená metodika není použitelná na národní úrovni, kvůli 

odlišnosti v typech nelesní zeleně. Cílem práce ale bylo vytvořit metodiku pro mapování nelesní 

zeleně. Je tedy alespoň některá metodická část zobecnitelná pro jiná území?     



 

V nepublikovaném manuskriptu je řešeno přeshraniční porovnání změny krajinné struktury ve 

střední Evropě vlivem politického a ekonomického vývoje v posledních 65 letech. Byť se jedná pouze o 

manuskript, je tento text po metodické a obsahové stránce nejpropracovanější a přináší velmi 

zajímavé srovnání. Metodika je jasně popsána, data analyzována, výsledky prezentovány a 

diskutovány.    

 K tomuto článku bych měl pouze několik dotazů: 

 Na straně 99 je uvedeno srovnání krajinného pokryvu české a slovenské strany Karpat na 

základě CORINE Land Cover. Obě země však mají odlišnou podrobnost dat. V případě České 

republiky odpovídá nejpodrobnější úroveň dat měřítku 1:100 000, v případě Slovenské 

republiky měřítku 1:50 000. Jak se autorka vypořádala s touto odlišností?    

 Na straně 100 je uvedena minimální plocha bodové zeleně. Doposud nebyla tato hodnota v 

práci uváděna. Došlo k úpravě metodiky nebo je její vymezování v celé práci konzistentní?  

 

V závěrečné kapitole je uvedeno shrnutí výsledků celé práce. Je zde mimo jiné uvedeno i to, že 

je nezbytné doplnit zeleň z důvodu zvýšení protierozní a retenční funkce. I přesto, že to může být 

obecně pravda, nikde v práci nebylo v modelových územích hodnoceno ovlivnění eroze a retence. Na 

základě jakých podkladů k tomuto závěru autorka došla? 

   

Odborný přínos a souhrnné hodnocení: 

 

Práce má podle mého názoru významný odborný přínos, protože se snaží přinést nové empirické 

a metodické poznatky k hodnocení nelesní dřevinné vegetace.  

Katarína Demková prokázala schopnost samostatné tvůrčí kritické vědecké práce, velmi dobrou 

orientaci ve studované problematice a schopnost utřídit a kriticky zhodnotit stav poznání, metodické 

postupy a vlastní výsledky. Schopnost vědecké práce prokázala i při publikování jednotlivých kapitol 

předložené doktorské disertační práce v odborných časopisech. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 5. 6. 2015                      RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 


