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Magisterská práce Adama Veselého se zabývá druhovou diverzitou cévnatých rostlin a 

strukturou jejich společenstev na 97 úhorech v okolí Svaté Heleny v rumunském Banátu. 

Cílem práce je zhodnocení vlivu stáří úhoru, chemických vlastností půd, způsobu 

obhospodařování následující po vzniku úhoru a topografie terénu na diverzitu a strukturu 

společenstev cévnatých rostlin.  

 

Práce vyhodnocuje solidní množství kvalitně sesbíraných dat floristických a 

fytocenologických a dále dat z chemických analýz půd. Metodický přístup mohl být, dle mého 

názoru, promyšlenější v otázce prostorových i časových souvislostí šíření druhů a jejich 

ovlivnění obhospodařováním. Metodická část o sběru floristických a fytocenologických dat je 

příliš stručná s ohledem na prostorové rozmístění. Kapitola s výsledky by mohla být formálně 

přehlednější a obsáhlejší, především s ohledem na prezentaci dat o druzích rostlin a jejich 

třídění do skupin s obdobnými vlastnostmi a požadavky na faktory prostředí. Místo toho autor 

ve výsledcích o struktuře společenstva řeší především křoviny a více rozvíjí strukturu až v 

diskuzi. S většinou metodických obtíží při zjišťování údajů o stáří úhorů, obhospodařování a 

některých půdních vlastnostech se autor dokázal vypořádat v diskuzi. Autor vyvozuje správné 

závěry s výjimkou závěru o druhové diverzitě: vzhledem k maximálnímu dvacetiletému stáří 

úhorů nelze s jistotou tvrdit, že po 12 či 20 letech klesá či stagnuje (na jiném místě práce autor 

používá sloveso „stagnovat“ v nesprávném smyslu „klesat“). 

Práce trpí nedostatečnou konečnou formální úpravou. K většině grafů (a tabulek) ve 

výsledkové kapitole chybí odkazy v textu s uvedením jejich čísla. Textový komentář ke 

grafům leží sice v blízkosti příslušných grafů, ale číselný odkaz by zlepšil čtenářovu orientaci. 

Zároveň chybí samovysvětlující popis grafů. Zhruba ke dvěma desítkám odkazů v textu chybí 

příslušná citace v seznamu literatury. Při odkazu na rozsáhlé monografie bych doporučoval 

citovat jejich jednotlivé části s uvedením konkrétních autorů. Výsledky a závěr uvádějí jiný 

celkový počet rostlin (strana 31:291, strana 71:306). Rozpětí počtu druhů a průměrný počet 

druhů ve snímkách je uveden až v závěru, ve výsledkách chybí. 

Práce se zabývá úhory v okolí jediné vesnice rumunského Banátu (Svaté Heleny), ačkoliv její 

název mluví o vesnicích v množném čísle. Zřejmě byl výzkum původně plánován v okolí více 

vesnic. Vzhledem k počtu zkoumaných faktorů rozhodně není na škodu, že bylo zkoumáno 

okolí pouze jedné vesnice, nicméně by tento fakt měl reflektovat název práce. Chybí 

vysvětlení, proč byla z banátských vesnic vybrána právě Svatá Helena.  

Autor se ve své diplomové práci musel vypořádat s realitou  – historickými, ekonomickými a 

společenskými vlivy, jejichž následkem se proměňuje lidské osídlení. Tyto změny následně  

podmiňují vznik a obhospodařování úhorů. Část z výše uvedených vlivů autor diskutoval. 

Úplné zhodnocení těchto vlivů přesahuje rámec diplomové práce. Přes uvedené připomínky 

předložená práce obsahuje původní výsledky a diplomant dokázal, že je schopen samostatně 

odborně pracovat. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

V Dobřichovicích dne 2.6. 2016 

Tomáš Tichý  



Otázky do diskuze: 

1) Sběr dat a určení stáří: Jak se z ortofotomapy rozliší úhory od polí a pastvin (strana 

27)? Může autor vysvětlit, proč „starým“ úhorům přiřadil v zásadě arbitrární stáří 

dvaceti let (a tím pádem jsou v práci nazývány „dvacetiletými“ úhory)? Jak obtížné 

bylo zjišťování údajů o stáří úhorů mezi lidmi ze Svaté Heleny? Jak byly dostupné 

letecké či družicové snímků starší roku 2005? Byly by takové snímky pro práci 

použitelné? Proč je v určení stáří úhorů mezera mezi věkem 12 a 20 let? Nebylo 

možné dohledat úhory vzniklé po vystěhovalecké vlně 1947-48? Nebo byla tato půda 

ještě následně obdělávána obyvateli, kteří se nevystěhovali? Byl počet úhorů 

dostatečně velký pro provedení všech statistických analýz i s ohledem na 

nerovnoměrnou distribuci do věkových tříd? 

2) Diverzita a prostorové vztahy při osidlování úhorů: Opravdu nebyly lesy, skály a stěny 

krasových závrtů nikdy obhospodařovány (strana 28)? Jak vypadá srovnání druhového 

složení na tzv. přirozených stanovištích v okolí úhorů ve srovnání s úhory? Které tzv. 

přirozené stanoviště je úhorům druhově či strukturně nejpodobnější? Může autor 

vysvětlit metodický záměr zachycení druhového bohatství (species pool) na tzv. 

přirozených stanovištích v okolí úhorů, když zároveň pominul druhy z okolních úhorů, 

polí a pastvin? Jaká byla krajinná mozaika přirozených stanovišť versus vyloženě 

obhospodařovaných stanovišť? Nebyly zdrojovými plochami ve skutečnosti také 

obhospodařovaná stanoviště? A neosidlovaly úhory právě jejich druhy, a to nejenom 

při vzniku úhoru z orné půdy, ale dokonce ještě při vlastní orbě a také po celou dobu 

existence úhorů? 

3) Akumulace organické hmoty a obhospodařování: práce uvádí, že v průběhu prvních 

deseti let úhoru i podle citovaných studií nenarůstá objem organické hmoty v půdě. 

Jako důvod autor uvádí mj. i fakt, že obhospodařování orné půdy v Banátu probíhá 

tradičním, málo intenzivním způsobem a „tak není úbytek uhlíku a dusíku před 

opuštěním orné půdy zdaleka tak znatelný, jako na intenzivních polích“. Jak by autor 

definoval intenzivní a extenzivní hospodaření v podmínkách rumunského Banátu? 

Daly by rekonstruovat údaje o vývoji stavu dobytka v čase? Umožňují půdy v okolí 

Svaté Heleny vůbec intenzivnější hospodaření ve smyslu autora? Nezměnilo se 

hospodaření s použitím průmyslových hnojiv? Pokud ano, tak kdy k tomu došlo? 

Podle výsledků mají nejvíce organické hmoty strmé svahy. Může autor přiblížit 

předpoklad mechanismu, kterým se na strmých svazích vytváří a akumuluje organická 

hmota? Není používání formulace (citováno volně) „nárůst organické hmoty na 

strmých svazích“ zavádějící? 

4) Dusík, poměr C/N a pH: autor uvádí s odkazem na citované studie, že se zvyšujícím se 

stářím úhorů dochází ke zvyšování poměru C/N. To je podle něj dáno tím, že lignin a 

celulóza jsou mikrobiálně hůře rozložitelné a mineralizace dusíku u nich probíhá 

pomaleji. Má autor představu, jak se v průběhu stáří úhoru mění podíl celulózy a 

ligninu v celkové biomase vegetace na úhoru? Autor uvádí, že množství dusíku v půdě 

je korelované s celkovým pH půdy (strana 70) – pozitivně či negativně? 

5) Struktura společenstev: Kde je uvedeno ve výsledcích, že se na živinově bohatších 

plochách udržují v sukcesi déle jednoleté, ruderální druhy, než na plochách živinami 

limitovaných (str. 62)? Jaký je vztah křovin (obecně dřevin) a hloubky či vodní 

kapacity půdy? Mohlo by měření hloubky či vodní kapacity půdy zlepšit interpretaci 

výskytu křovin? 

6) Na základě čeho autor usuzuje, že do části nejvzdálenějších úhorů zasahuje kyselé 

geologické podloží (strana 62)? 

7) Jak by autor popsal mechanismus, kterým vypalování omezuje Calamagrostis 

epigejos (zmínka na straně 63)?  


