
 

 

Diplomová práce Bc. Anny Floriánové „Vliv netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora DC.) na 

původní vegetaci a faktory ovlivňující šíření“ 

Autorka předložila kvalitní práci založenou na rozsáhlém souboru vzájemně se doplňujících a dobře 

analyzovaných terénních dat. Struktura sběru dat je logická a data nejeví jakékoli známky 

nekvalitního sběru. Pro studium vlivu netýkavky na vegetaci zvolila autorka již dříve odzkoušený 

systém ploch s odstraněním zmíněného invazního druhu a neovlivněných kontrol, které použil M. 

Hejda (2012). Pro studium šíření použila transekty podobně jako  Obidzinski a Symonides  (2000). 

Obě práce autorka cituje. Použití stejného systému jako v minulosti umožní spolehlivé srovnání 

výsledků a poslouží k zobecnění poznatků o invazi netýkavky. Toto by mohlo být zdůrazněno 

v diskusi, kde se na str. 56 autorka tohoto problému dotýká. Zcela souhlasím s autorkou, že 

soustředění se na 1 lokalitu umožnilo výrazně častější a lépe načasované ošetřování, což je s ohledem 

na rychlý růst semenáčů mimořádně důležité a může být i příčinou, proč předešlá studie vliv 

vytrhávání semenáčů neprokázala. Na rozdíl od citovaných autorů byly v případě diplomové práce 

plochy sledovány 3 namísto 2 let, což je to vývoj vegetace a spolehlivost výsledků velký přínos.  Vedle 

druhového složení, pokryvnosti a případně i počtu jedinců netýkavky studovaných zmíněnými autory 

se předkladatelka zaměřila na charakteristiky druhů a prostředí, což přineslo cenné výsledky, které 

jsou vhodně prezentovány i interpretovány. V první části diskuse autorka velmi (až přehnaně) 

sebekriticky rozebírá možné nedostatky práce. Domnívám se, že její přístup byl velmi vyvážený a že 

odvedla velké množství kvalitní práce. Celkově práci hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě. 

K práci mám pouze dílčí výhrady, které prezentuji formou otázek na autorku práce nebo žádám 

doplnění v rámci disputace:  

1) V souvislosti popisem druhu postrádám údaje o semenné bance a jejím možném významu. 

Prosím o doplnění.  

2) V práci autorka na mnoha místech mluví o původních druzích. Jak tyto původní druhy 

definuje?  

3) Pokračuje odečet ploch, plánuje se jejich další využití a další analýzy dat, konkrétně vliv 

netýkavky na vegetaci v nově osídlených plochách (těch kde je vegetační záznam před jejím 

příchodem)? Je jasné, že toto by bylo nad možnosti současné práce, nicméně se zdá velmi 

užitečné. 

4) Závorka“ nevytrhávané-vytrhávané plochy“ v názvu osy v Obr. 14 je poněkud zavádějící a 

není jasné, co přesně znamená. Je třeba též říct jak v popisu obrázku, tak v textu, zda se 

jedná o skóry na 1. Ose či jiné. Prosím o vysvětlení.  

5) Hláška: „Model na jaře vysvětlil 5,3 % variability v datech (pomocí jedné osy bylo možné 

vysvětlit maximálně 15,6 % variability“ (str. 34) je na první pohled poněkud matoucí; je to 

15,6% z této variability?  

6) Byly rozdíly v pokryvnosti, transektů testovány (str. 37, Příloha 3)?    

7) Jaký je smysl testu vlivu sumarizovaných proměnných na studované proměnné? 

8) Nesouhlasím s tvrzením, že absence vlivu invazního druhu na společenstvo po jeho 

odstranění pravděpodobně souvisí s jednoletostí (str. 56). S čím ale může vliv i odstraněné 

invazního druhu na společenstvo souviset? 



9) Může mít délka výskytu netýkavky na daném stanovišti vliv na regeneraci původní vegetace? 

Pokud ano, jaký? 

10) Malý vliv poději se objevujících konkurenčních rostlin nelze dávat do souvislosti s časnými 

fázemi invazního procesu ve smyslu, jak je popisuje Blackburn et al. (2011), str. 65. Prosím o 

objasnění fází invaze a důležitosti různých faktorů prostředí, viz Blackburn et al. (2011). 

 

Vedle toho mám drobné výhrady spíše technického charakteru, které není třeba komentovat.  

Str. 10 – netýkavka je prezentována jako vlhkomilný druh, což není tak úplně pravda, viz diskuse, kde 

je citováno značné množství literatury ukazující její toleranci k suchu.  

Str. 11 - v souvislosti s vlivem netýkavky na vegetaci bych se omezila na konstatování, že se 

v literatuře vyskytují protichůdné názory a vypustila domněnku, že se vlivu moc neví; téma bylo 

poměrně dost studováno.  

Str. 29 – je třeba říct, že mortalita se analyzovala i na celém souboru s rokem jako faktorem.  

Str. 30 – Mohl by se zmínit rostoucí trend v počtu druhů (a případně dále i jiných odpovědí), byť je 

vliv roku neprůkazný. Nevytrhávané ploše by se mohlo říkat kontrola.  

Str. 39 – Obr. 16 ukazuje stejná data jako tabulka nad ním, a tudíž je zbytečný. 

Str. 58 – nesouhlasím s tvrzením, že netýkavka malokvětá má  větší semenáče než netýkavka žláznatá 

(viz Skálová et al 2012).  

Str. 59 – domnívám se, že ve vlivu netýkavky žláznaté na okolní vegetaci hraje velkou roli čas a 

hustota porostu; často se stává, že invaze netýkavky je velmi masivní, netýkavka obsadí všechna 

vhodná stanoviště (není tedy možné najít srovnatelné plochy bez ní) a vytvoří velmi husté porosty, 

kde ostatní druhy opravdu nemají šanci. Nicméně je pravda, že často nahrazuje silnou domácí 

dominantu.  

Str. 60 – místo neexperimentální bych užila výraz observační 

Str. 63 – domnívám se, že vysoká úmrtnost semenáčů na místech s otevřeným zápojem může jít přes 

vodu; na str. 10 píšete, že rostliny vadnou na přímém slunci i při dostatečném zásobení (půdy) vodou. 

Vysvětluji si to tím, že se nestíhá transport vody v rostlině.   

Str. 65 – nepoužívala jsem biomasu plodů ale biomasu květních stopek s úvahou, že čím větší stopka, 

tím větší plod na ní.  

  

 

 

 


