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Jméno disertanta: Mgr. Katarína Demková 

Název práce: Hodnotenie a zmeny v rozšíreniu nelesnej drevinovej vegetácie v krajine 

 

Úvod 
Disertační práce je zpracována jako soubor prací opatřených komentářem (120 stran + 

přílohy). Je přehledně strukturována a rozdělena na úvod, cíle, komentář ke struktuře práce, 

literární rešerši k tématu, metodické postupy, dále jsou přiloženy publikované práce a 

následuje vhodně zpracovaný komentář k publikovaným pracím (shrnutí výsledků a závěr). 

Práce je doplněna přílohami (ukázka terénního záznamníku a leteckých snímků z let 1949, 

1986 a 2006). Práce je podle mého názoru velmi kvalitní, jak po formální, tak odborné 

stránce. Překlepy jsem nezaznamenal, rovněž úroveň anglického jazyka je vynikající.  

 

Hodnocení hlavních parametrů disertační práce 
 Aktuálnost zvoleného tématu. Téma je vysoce aktuální. Problematika sledování změn 

dřevinných porostů v krajině je relativně novým tématem krajinně-ekologického a lesnického 

výzkumu s mnoha neprobádanými oblastmi. Část z nich velmi dobře řeší tato disertační práce.

 Výzkumné otázky, hypotézy a konkrétní cíle byly definovány jasně a jsou relevantní a byly 

splněny. 

 Zvolené metody zpracování a postup řešení. Metodologie a postup práce byly detailně 

popsané a dostatečně zdůvodněné s drobnými připomínkami, které jsem uvedl ve druhé části 

posudku. 

 Zhodnocení výsledků dosažených disertantem. Výsledky správné a relevantní. 

 Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru. Výsledky práce mají velký význam 

z hlediska teoretického poznání dynamiky vývoje dřevinných porostů v krajině, které jsou 

významnou součástí krajiny a plní zde řadu funkcí. Důležitý je rovněž aplikační potenciál 

v ochraně přírody a krajiny.  

 Publikační aktivita je nadprůměrná (publikace v časopise s IF, recenzované publikace, 

publikace v databázi Scopus). 

 Práce je z formálního hlediska na vysoké úrovni. Autorka používá správné odborné 

termíny, text je srozumitelný a čtivý. Literatura je správně citována, citační etika byla 

zachována. 

 

Připomínky k disertační práci 
Pozitiva disertační práce 

Jedná se v mnoha ohledech o nadstandardně kvalitní disertační práci, a to z těchto důvodů: 

 Disertantka odvedla samostatně velké množství kvalitní vědecké práce, která byla 

náročná zejména kvůli zpracování v GIS a terénnímu průzkumu. Zejména oceňuji 

rozsáhlý, podrobný a kvalitně provedený terénní průzkum poskytující cenné 

informace o současném stavu MDV (lokalizace, druhové složení atd.). 

 Téma je unikátní hlavně v rámci ČR, nicméně je významné i na mezinárodní úrovni. 

Mimo ČR byly sice publikovány velmi kvalitní studie na podobné téma (hlavně 

Plieninger et al., 2012, 2015…), tato práce je však jedinečná hlavně díky zaměření na 

všechny typy porostů MDV, díky aplikaci velmi sofistikované a komplexní metodiky 

třídění různých typů porostů MDV (body, plochy, linie, porosty keřů…). 

 Byla provedena kvalitní a moderní analýza vlivu faktorů prostředí na lokalizaci a 

změny MDV s využitím statistických nástrojů. 

 Základem disertační práce je dostatek velmi kvalitních publikací (v časopisech s IF).  
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 Výstupy jsou přehledně a logicky strukturované (analýza současného stavu MDV – 

analýza změn MDV – analýza faktorů, které ovlivňují výskyt prvků MDV). 

 Text je dobře napsaný, tj. bez překlepů, čtivý, dobře strukturovaný, na vysoké odborné 

úrovni. 

 

Hlavní připomínky 

 Výběr lokalit je relevantní, logický, zdůvodněný. Velké území poskytuje dostatek dat 

pro potvrzení nebo vyvrácení testovaných hypotéz. Přesto je třeba si uvědomit 

omezenou územní vypovídací schopnost dat, která jsou vázaná na vybrané území 

(pouze 2 území, přičemž v rámci Čech pouze nížiny, na Moravě krajina pahorkatin a 

vrchovin, nejsou zahrnuty hornatiny). Bude zajímavé v budoucnu ve výzkumu 

pokračovat v jiných typech krajiny a potvrdit, nebo vyvrátit testované hypotézy. 

 Jak byly plošné prvky MDV odlišeny od PUPFL, resp. lesních porostů? Existuje řada 

metod, např. rozlišení dle katastru nemovitostí, s využitím přibližné hranice lesní půdy 

dle OPRL, na základě aplikace velikostních kritérií, např. Černý et al. (2009): „Les je 

plocha porostlá stromy o rozloze větší než 0,04 ha a korunovým zápojem větším než 20 

%. Lesem nejsou plochy, které splňují tyto prahové hodnoty, avšak při maximální šířce 

menší než 10 m.“  Na druhou stranu dle Nařízení vlády č. 335/2009 Sb. Je remízem 

(skupinou dřevin) „útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace 

s nejvyšší možnou výměrou 2 000 m
2
“. Vzhledem k rozporu mezi dvěma posledními 

metodikami (plošný dřevinný prvek na ZPF mezi 400 – 2000 m
2 

může být lesem i 

remízem) je při rozlišování lesních a nelesních prvků dřevinné vegetace patrně nutné 

uvedené přístupy pro klasifikaci kombinovat a zohlednit i současný management 

lokality. Aplikace těchto kritérií by výsledky zásadně neovlivnila, ale přesto by to 

mělo být zohledněno. 

 Bude zajímavé doplnit informace o vývoji analýzou podrobných trajektorií změn 

MDV. To přinese další a přesné informace o procesech změn a stability MDV 

v krajině. 

 Doporučuji při analýze do budoucna použít další časový horizont (např. staré mapy 

stabilního katastru), vojenská mapování, která i přes jasná technická a metodická 

omezení mohou do analýzy vnést dlouhodobější časovou perspektivu. 

 Aplikovaný klasifikační systém je propracovaný, detailní, velmi vhodný, ale má svá 

omezení. Např. u liniových prvků v krajině nejsou rozlišovány liniové od pásových 

koridorů. Dále při sledování vývoje není v případě doprovodných prvků MDV 

rozlišováno, na jaký krajinný prvek je segment MDV vázán (přírodní, technický atd.). 

Je to jasné pouze u břehových porostů, u dalších stromořadí ne. 

 

Drobné připomínky 

 Str. 43, 54: text patří místy spíše do diskuze, nebo do úvodu. U dalších článků tento 

problém není. Rovněž str. 44: ačkoliv je v některých časopisech zvykem spojovat 

kapitoly diskuze a závěr, je podle mého názoru vhodnější tyto statě rozdělovat 

s ohledem na odlišný typ informací, které poskytují.  

 Str. 52, Fig. 1: podle jakých kritérií byly tyto katastry vybrány? 

 Na str. 53 autorka prezentuje výsledky základní prostorové analýzy změn MDV. 

Nicméně v metodice článku není popsáno, jak analýzu provedla.   

 Str. 85. vybrané prediktory relevantní, i dle mého názoru nejdůležitější. Byl sledován 

také vliv obecné územní ochrany – např. ÚSES? (Jak se mění ty prvky MDV, které 

jsou součástí ÚSES?) 
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 Prosím zdůvodnit snížení průměrné šířky liniových struktur z 10 na 6 m. Přitom je 

uváděno, že 10 m je průměrná hodnota. Proč nebyla využita? 

 Str. 52, tab. 1: Kvantifikovat změny v procentech vůči hodnotě v roce 1950 může vést 

k zavádějícím závěrům, např. procentuálně nejvíce poklesla plocha bodových 

elementů MDV (-17,5 %), nicméně plošně v hektarech nejvíce poklesla výměra 

liniových prvků v krajině (-31 698 ha, i když v procentech došlo u této kategorie k 

nejmenšímu poklesu plochy o 4 %). 

Závěrečné zhodnocení 
Předkládaná disertační práce je i přes drobné připomínky výjimečně kvalitní prací na aktuální 

téma. Po úspěšné obhajobě doporučuji práci Mgr. Kataríny Demkové „Hodnotenie a změny 

v rozšíření nelesnej drevinovej vegetácie v krajine“ přijmout k obhajobě a po splnění 

podmínek předepsaných vysokoškolským zákonem doporučuji udělit jmenované vědecký titul 

doktor – PhD. pro příslušný obor.  

 

 

V .......................... dne .......................... 

 

 

Doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. 
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