
Oponetský posudek na diplomovou práci Petry Sejrkové: Faktory ovlivňující populační 

dynamiku kriticky ohroženého druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus  

Předložená diplomová práce se zabývá populační dynamikou stenoendemitního taxonu 

Dianthus arenarius subsp. bohemicus, který přežívá na jediné lokalitě v NPP Kleneč u 

Roudnice nad Labem. Práce si klade za cíl popsat populační dynamiku druhu, zhodnotit vliv 

prováděného managementu, sukcesních změn a herbivorie na populační růstovou rychlost a 

vývoj struktury populace zkoumaného taxonu. Významnou ambicí studie je použití získaných 

výsledků pro praktickou a efektivní ochranu druhu. 

Jednoznačně je potřeba ocenit, že studentka v rámci své diplomové práce sebrala a následně 

zpracovala velký soubor cenných terénních dat, jejichž sběr byl v případě provedených 

experimentů jistě velmi náročný na čas, výdrž a trpělivost. Zejména část věnovaná herbivorii 

je pro dané téma velmi přínosná. Zpracování dat je kvalitní a plně splňuje až převyšuje 

standardy obdobných prací. Pouze interpretace získaných výsledků nevyužívá potenciálu 

získaných dat. Níže uvádím rozbor práce s připomínkami a dotazy. 

Text je standardně strukturován do šesti kapitol. Úvod smysluplně shrnuje základní zaměření 

práce, zejména část věnovanou herbivorii považuji za zdařilou. Cíle práce jsou formulovány 

jasně a smysluplně. 

Metodická část stručně shrnuje známé informace o biologii a reprodukční strategii studovaného 

druhu a představuje studovanou lokalitu. Založení jednotlivých experimentálních ploch, zisk a 

vyhodnocení dat je popsáno přehledně a logicky. Za významný nedostatek považuji pouze 

absenci informace o celkovém areálu druhu včetně nominátní subspecie a o původním známém 

rozšíření D. a. subsp. bohemicus v České republice, případně informace o jeho alespoň 

přibližných populačních početnostech v minulosti. Dále chybí stručná, jednoduchá informace 

o taxonomické příslušnosti a problematice studovaného taxonu. Tyto informace jsou při studiu 

každého takto výjimečně vzácného taxonu důležité. Dále není popsán přesný způsob stržení 

svrchního humusového horizontu, zda byl proveden ručně nebo technikou apod. Dále z důvodů 

přehlednosti postrádám a považuji též za zásadní jednoduché znázornění pozice a rozsahu 

jednotlivých managementových zásahů např. na podkladu kvalitní ortofotomapy. Při 

současných možnostech práce s GIS by se zde velmi dobře dala porovnat celková situace na 

lokalitě např. v 50. letech minulého století, krátce po r. 2000, r. 2009–2010 a poté v současnosti 

např. r. 2016. Z podobného podkladu by bylo zřejmé, jak velkou část lokality plochy se 

strženým humusovým horizontem zaujímají apod. 

Výsledky jsou prezentovány přehledně a srozumitelně. Využívají obvyklé škály statistických 

metod. Nejvýznamnějším kladem diplomové práce je velmi účelné a zajímavé zpracování tak 

obsáhlého souboru získaných dat. Popisy obrázků a tabulek jsou samovysvětlující a výstižné, 

dobře a vkusně prezentují vyhodnocená data. 

Diskuze bohužel patří k největší slabině předkládané práce (s výjimkou části věnované 

herbivorii). Zásadně postrádám hlubší a detailnější rozbor studovaného tématu, místy je text 

zavádějící a jeho vyznění nejasné. Na jedné straně se objevují banální konstatování, ale diskuze 

nad mnohem zajímavějšími teoretickými i praktickými aspekty práce chybí, nebo je velmi 

povrchní. Konkrétní připomínky shrnuji níže spolu s kladenými otázkami: 

● Postrádám obsáhlejší srovnání reprodukční strategie a populační dynamiky s taxony 

s podobnou ekologií a životní strategií (např. podobně dlouhý generační cyklus, podobné 



stanoviště, podobné požadavky na management), zejména v případě velmi nerovnoměrného 

přechodu rostlin do kvetoucí fáze a vysokého podílu nekvetoucích rostlin v populaci. 

Čím si studentka vysvětluje částečnou stagnaci nárůstu kvetoucích rostlin v experimentálních 

plochách? 

Je podobná situace „normální“ nebo to svědčí o nějaké další překážce v rozvoji populace na 

zkoumaném stanovišti, nebo ve zkoumané populaci? Je podobná situace známa u nominátního 

poddruhu, nebo blízce příbuzných druhů? 

● Velice zmatečně a nejednoznačně působí diskuze věnovaná problematice vlivu produkce 

semen na růstovou rychlost populace hvozdíku. 

Mohla by studentka stručně vysvětlit, jaký vliv má produkce semen na růstovou rychlost 

populace studovaného taxonu? 

Nesouvisí významný vliv přežívání kvetoucích rostlin v pozdějších fázích sukcese právě 

s produkcí semen a ta následně ovlivňuje hodnotu růstové rychlosti? 

● Také srovnání dosažené klíčivosti semen v diskuzi považuji za poněkud zavádějící. Klíčivost 

je vlastnost semene vyklíčit, není vždy úplně vhodné slučovat tuto vlastnost dohromady se 

schopností velmi mladých semenáčů po vyklíčení přežít. To jsou dvě rozdílné věci. Také zisk 

dat je v obou porovnávaných případech odlišný. 

Není tomu tak, že rozdíl je částečně dán odlišným charakterem zisku srovnávaných dat? 

● V celé diskuzi postrádám informaci o výskytu a míře spontánní regenerace hvozdíku na 

stržených místech mimo pokusné plochy. Pro praktickou péči je to poměrně zásadní informace. 

Jak regeneruje populace spontánně bez počátečního „startovního“ výsevu?  

● Vzhledem k tomu, že se práce zabývá efektem konkrétního managementového opatření, 

v diskuzi chybí část, která by se zabývala aspoň stručně problematikou efektu stržení drnu, 

případně použití dalších opatření a jejich kombinací na populační dynamiku studovaného 

taxonu. Z této polemiky mohou vzejít důležité informace k vyhodnocení, proč právě stržení 

drnu je nejvíce efektivní řešení. Jaké jsou úskalí tradičního přístupu (v tomto případě pastvy), 

jaké potenciální výhody a nevýhody mají další možná opatření (např. seč, bránování apod.). 

Případně je-li vhodná kombinace více přístupů. 

Jelikož si práce klade za cíl využití výsledků pro praktickou ochranu druhu jsou v závěru 

diskuze formulována „ochranářská doporučení“. Zde bohužel práce svého potenciálu vůbec 

nevyužívá. Nedozvíme se zde jednoznačně ani doporučený časový interval pravidelného 

stržení svrchního humusového horizontu, který je avizován v cílech práce. Z tohoto důvodu 

kladu níže přiložené otázky. 

Jaký je optimální časový interval pravidelného stržení svrchního humusového horizontu? Jaká 

je doporučená minimální a maximální velikost stržení? 

Je znám/objevil se na lokalitě nějaký negativní efekt po stržení svrchního humusového 

horizontu, kterému je vhodné preventivně předcházet nebo jej jinak řešit? 

Mělo/mohlo by mít stržení svrchního humusového horizontu pozitivní efekt i na jiné významné 

rostlinné a živočišné druhy v NPP Kleneč? 



Jak si studentka představuje případnou regulaci populace herbivora? Dokázala by navrhnout 

jiná efektivnější opatření, která by snížila pravděpodobnost náchylnosti poklesu populace v 

důsledku herbivorie či jiné náhodné disturbance nebo kolísání podmínek prostředí? 

Z formální hlediska považuji práci za dobře zpracovanou, přítomnost překlepů a nepřesností je 

minimální. Nepřesné, nebo stylisticky nevhodné výrazy a termíny se objevují zřídka. Pouze 

v diskuzi je text místy těžkopádný, jinak je práce napsaná a členěná čtivě a srozumitelně. 

Závěrem lze konstatovat, že i přes řadu výše uvedených připomínek považuji práci za kvalitně 

zpracovanou, jednoznačně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi 

dobře, v případě zdařilé obhajoby výborně.  
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