
Posudek školitele diplomové práce:  

Fytodiverzita různě starých úhorů ve vztahu ke změnám využívání 

zemědělské půdy v okolí českých vesnic v rumunském Banátu                  

(Bc. Adam Veselý, 2016) 

 

     Zadání diplomové práce Adama Veselého vzniklo jako tématický výsek zapadající do 

spektra dalších témat situovaných do venkovské krajiny rumunského Banátu s českými 

vesnicemi s cílem zachytit zrychlující se proměny krajiny dříve konzervované dlouhodobým 

tradičním "land-use". Jednalo se o jedno ze dvou modelových výzkumných území širšího 

projektu OPVK 2011-14 (CZ.1.07/2.3.00/20.0004). Opouštěná orná půda je tu v souvislosti s 

úbytkem mladších generací starousedlíků jedním z klíčových fenoménů projevujících se v  

krajinné dynamice a také v diverzitě bioty. Práce Adama Veselého se neomezila jen na dobu 

trvání projektu a jeho specifické požadavky, ale měla přesahy (mimoprojektové vegetační 

sezóny se sběrem části dat při soukromých výjezdech). Z prvních sebraných dat vzešla 

kapitola do anglické monografie jako jednoho z výstupů projektu (5.3 Consequences of arable 

land abandonment for the diversity of plant communities.- In: Czech villages in Romanian 

Banat: Landscape, nature, and culture, p. 164-175, 2014). Plánované formy publikací s  dosud 

nevyužitými soubory dat autor se spoluautory připravuje jednak pro standardní vědeckou 

publikaci (článek v zahraničním periodiku), jednak jako samostatnou kapitolu do uvažované 

české knižní verze (nakl. Academia).  

     Samotné seznámení s charakterem přídunajského krasu, s územím o značném rozpětí 

nadmořských výšek, se synantropními biotopy a hlavními faktory, které má smysl ve vztahu k 

vegetaci testovat, jakož i s balkánskou flórou, je pro nováčka v oboru "zdržujícím", ale 

klíčovým předstupněm k vlastní konfrontaci položených otázek s nastavením kvality a 

kvantity sběru dat. Touto fází autor s průvodcovstvím konzultanta a školitele celkem 

bezproblémově prošel včetně tvrdých podmínek shromáždění relevantních terénních záznamů 

v omezeném sezónním čase. Ještě lépe se vycvičil ve volbě a aplikaci metod zpracování 

jednotlivých datových souborů. Pracoval s ortofotomapami, s metodami a technikami 

klasifikace společenstev, se soudobými statistickými nástroji včetně mnohorozměrných 

metod. Rozměr diplomové práce (obvykle připouštěný počet stran, ilustrací a příloh) je 

výsledkem značné kritičnosti (nebo rezignace?) autora při interpretacích, což způsobilo, že 

velká porce sebraných ůdajů se v práci vůbec neobjevuje, jinak by studie mohla být co do 

objemu cca dvojnásobná (mezi faktory hypoteticky ovlivňujícími druhovou diverzitu rostlin 

jako je stáří úhoru, seč, pastva, vypalování, přítomnost křovin např. "dobře nevyšel" 

mikroklimaticky indikační vliv zjišťovaného tzv. "heat load index" anebo pracně v 

polygonech vázaných na konkrétní typy úhorů mapovaný odraz "species poolu"). Přesto 

považuji výstupy i diskusi k nim na dobré úrovni svědčící o hlubší obeznámenosti autora s 

úskalími např. hodnocení substrátových vlivů na sukcesi opuštěné půdy.   

     Závěry soustředěné v 5 bodech propojují logiku otázek kladených na začátku studie s 

postupy ilustrovanými v průběhu diplomového spisku, a v územním kontextu přinášejí 

netriviální vývody. Práci jako celek hodnotím kladně coby splňující věcné a formální 



předpoklady k obhajobě - případné drobné nedostatky neohrožují její způsobilost. 

Předpokládám, že podrobnější analýzu přinese oponentský posudek, který zhodnotí vše to, co 

práce prezentuje. Pokud by v diskusním bloku zbyl čas, zeptal bych se naopak na to, co se do 

práce nedostalo, přičemž časová investice jedné vegetační sezóny se soustředila právě na 

neuplatněný soubor dat o "zásobníku druhů"("species pool" v heterogenní krajině krasových 

závrtů, roklí, pastvin a nízkých lesů může být hypotetizován jako významný faktor):  

Otázka: Jak by autor interpretoval výstupy ze statistických pokusů vyhodnotit vliv "species 

poolu" v krajinném okolí na vegetaci úhorů (na začátku je potřeba v maximáulní stručnosti 

popsat a zdůvodnit přístup)? Čím může být dána "nevycházející" jednoznačná souvislost? 
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