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Magisterská práce Marie Pospíškové se zabývá  změnou vegetace opadavých lesů ve 

východním Polabí mezi obdobími 1958–1968 a 2011–2013. Cílem práce je pomocí opakování 

historických lesnických typologických snímků odpovědět na řadu otázek, které se týkají 

hlavních změn lesní vegetace, její druhové diverzity a ekologických podmínek za posledních 

50 let. Výzkum vegetačních změn probíhal metodou opakování fytocenologických snímků. 

Jako referenční data byly použity snímky ze 190 lesnických typologických ploch, které byly 

poskytnuty Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Kromě studia vegetace běžných 

hospodářských lesů byla pro srovnání věnována pozornost i vegetaci nacházející se uvnitř 

obor. Práce má klasickou strukturu, formulace i interpretace jsou dobře srozumitelné.  

Výsledky diplomové práce upozorňují na  posun vegetace směrem k vegetaci, která je 

stínomilnější, vlhkomilnější a také náročnější na živiny. Také byl zaznamenán nárůst 

pokryvnosti keřového patra a byla prokázána biotická homogenizace vegetace bylinného 

patra. Zjištěné vegetační změny jsou v diplomové práci spojovány s atmosférickou depozicí 

sloučenin dusíku a extenzifikací lesního hospodaření.  

 

K práci mám tyto otázky a připomínky: 

 

1) V diplomové práci postrádám zohlednění vlivu času/sukcese na vegetační změny. 

Snímky byly opakovaně pořízeny zhruba po 50/60 letech. 

- Bylo zjišťováno stáří původních snímků v době jejich zápisu? a jestliže ano, jak se 

staří porostů původních a opakovaných snímků liší v rozložení na časové škále?  

- Jaké  procento v  souboru opakovaného snímkování tvoří porosty, které nebyly 

ovlivněny těžbou dřeva a jaké procento tvoři porosty do 60 let, tj. porosty ovlivněné 

holosečnou těžbou ?  

2) Výsledky diplomové práce upozorňují, že k posunu vegetačních typů došlo jak u 

snímků s vegetací acidofilních doubrav (zhruba u 40% snímků), tak i u dubohabřin 

(zhruba u 35% snímků). U acidofilních doubrav došlo nejčastěji k posunu k 

dubohabřinám (u 46% snímků, u kterých došlo k posunu) a vegetace dubohabřin se 

často posunula ke kyselým doubravám (u 35% snímků, kde došlo k posunu, tj. 7 ploch 

ze 20, u kterých došlo k posunu). Změna acidofilních doubrav v dubohabřiny je v 



práci hojně diskutována. Interpretace a diskuze změny dubohabřin v kyselé doubravy 

je opomenuta.   

-  Můžete prosím zmínit, jaké faktory mohly způsobit posun vegetace dubohabřin v kyselé 

doubravy?  

3) Jako výrazný vegetační posun byl zaznamenán nárůstu bučin (jak květnatých, tak 

kyselých). V minulosti bylo zaznamenáno 6 snímků s vegetací bučin a recentně 23 

snímků  (tj. nárůst o 283%). Tato změna není v práci interpretována.  

- Co mohlo způsobit tento vegetační posun?  

- Jaký charakter má vegetace nově řazená k bučinám? 

4) Výrazné změny byly zaznamenány i u bylinné vegetace pasek a narušovaných stanovišť 

v lesním prostředí. Úbytek, tj. sukcese vegetace pasek či jejich nárůst (tj. pravděpodobně 

vlivem hospodaření) jsou celkem předvídatelné.  

- Jaký byl důvod zařadit i tyto typy vegetace, ale např. i vegetaci aluviálních luk, 

poháňkových pastvin, rákosin do studovaného souboru? 

5) V grafu na Obr. 14 je u snímků zapsaných před 50/60lety vidět velmi vysoká 

pokryvnost stromového patra (E3) a zároveň i velmi vysoká pokryvnost bylinného 

patra (E1). Což je poměrně odlišné od opakovaných snímků. Jaký je váš názor na 

poměrně vysoké hodnoty stromového a současně i bylinného patra v původních 

snímcích, které u řady snímků dosahuje u obou pater 100% pokryvnosti? 

 

- V grafu na Obr. 15 chybí zobrazení původních snímků v oboře Jabkenice a také nových 

snímků mimo tuto oboru. U obory Kněžičky nejsou v grafu znázorněny nové snímky 

mimo oboru a to jak staré, tak nové.     

 - Na řadě studovaných ploch došlo k posunu vegetačních typů především vlivem 

eutrofizace prostředí. To dokládá např. úbytek počtu snímků náležejících k acidofilním 

doubrvám (Quercion roboris). V diskuzi je s vlivem eutrofizace také spojovaný nárůstem 

vegetace pasek a narušovaných stanovišť (sv. Fragarion vescae). Podle mého názoru 

hlavní příčinou jejich nárůstu není vliv eutrofizace, ale v prvé řadě vliv disturbance a 

lesnického managementu.  

 

Přes výše uvedené připomínky předložená práce obsahuje původní výsledky a diplomantka 

dokázala, že je schopna samostatně odborně pracovat. Práce přináší řadu zajímavých 

výsledků.  Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Roudnici n. Labem, 24.8. 2014                                                        Jan Novák 


