
Oponentský posudek diplomové práce Jitky Schlágelové:
Flóra a vegetace chráněného území Koda v Českém krasu

Předkládaná diplomovápráce Jitky Schlágelové se věnuje flóře a vegetaci jednoho
z botanicky nejvýznamnějších uzemív ČR _ NPR Koda v Českém krasu. Územi floristického
průzkumu bylo tedy vymezeno hranicemi této rezeryace, rozloha zkoumaného ttzemí činila
okolo 500 ha (tedy 5 km,). Botanický průzkum probíhalve dvou sezónách - v roce 2005 a
V roce letošním (přičemž letos byla autorka limitována nepříznivými klimatickýrni
podmínkami v červenci, kdy vegetace téměř ,,uschla..).
Po úvodních kapitolách s více než dostačujícím popisem území (rozsah přes 20 stran
s množstvím map, graÍů a tabulek), který zahrnuje vymezení, popis klimatických poměrů,
geomorfologie a hydrologie území, geologické stavby a pedologíe, fytogeografie či vegetační
přehled a historii botanického výzkumu uzemí se autorka věnuje stěžejní části - floristickému
průzkumu. Během dvou let zde nalezIa 589 taxonů, z toho 99 v minulostínezaznamenaných.1
Autorka během průzkumu neopomíjela taxonomicky obtížnější skupiny (např. Taraxacum
sect' Ruderalia, Alchemilla, Hieracium subgen. Pilosella atd.) či křížence (rod Viola) a pro
moŽnost budoucího určení specialisty je sbírala. Musím zde jako pracovník Herbářových
sbírek UK s uspokojením ,'kvitovat.. mnoŽství herbářového materiálu (okolo šesti set 

]

poloŽek), který autorka nasbírala a předala do těchto herbářů.
Jedním z původních cílů práce bylo provést srovnání dnešního stavu vegetace (srovnáním
historických a recentních, autorkou sebraných, $4ocenologických snímků) a druhového
sloŽení jednotlivých segmentů uzemí, přičemŽ jako podklad pro historický stav (na konci
sedmdesátých let) měl slouŽit průzkum Haščynové (I979). Zde dostatečně nadnáší důvody,
proč to nakotrec nebylo možné rea|izovat, anlžby nedošla k naprosto zavádějicim závěrům
(nemoŽnost dohledat pťrvodní fytocen. snímky' špatná lokalizace segmentů v minulosti atd.).]

Nicméně pokusné srovnání jednotlivých segmentů dnes a stavu před 27 |et1, je ur,edeno ]

v příloze na CD. Aby se podobnému problému při srovnávání vegetace v čase vyhnulo
v budoucnosti (ať uŽ ho bude provádět autorka nebo někdo jiný)' za|oŽ|Ia několik trvalých
ploch a další ještě budou za|oženy. Drobným nedostatkem je, že se autorka některým i.

fytocenologickým jednotkám záměně vyhýbala (paseky, ruderální a segetální vegetace). coŽ \

však v bucloucnosti plánuje napravit.
Práce též obsahuje komentáře k výskytu významných taxonů (i těch v letech 2005-2006
nenalezených), seznam zav|ečených taxonů, přehled současné vegetace atd. Závět tvoŤí
diskuse k flóře, k významným taxonů z pohledrr ochrany přírody, zavlečeným taxonům'
vegetaci, vlivu člověka na rezervaci či managementu stanovišť a vybraných drulrů.
Literatura j e zptacovánatéŽ kvalitně, nechybějí žádné zák|adní práce týkqící se území,
drobné nedostatky v uvádění literatury jsou vyznačeny v textu.

V příloze je obsaŽena fotografická doktrmentace, mapa rozmístění fytocenologických snímků,

Seznam pořízených herbářových poloŽek, mapa aktuální vegetace, tabulky fytocenologických
snímků (s označením za|oŽeni trvalých ploch pro další sledování) a map)/ rozšíření
významných taxonů atd.
Práce obsahuje všechny náležitosti, které má kvalitní floristický a částečně i vegetační
průzkrrm daného územnílro celku obsahovat' o snaze a poctivé práci autork5, 5.,5ou' množství
herbářově dokladovanélio materiálu, více než osmdesát zapsaných fytocenologických snímků
a v tomto případě i rozsah samotné diplomové práce (146 stran textu, dalších minimálně 70

stran mapových a j iných příloh a příloha na CD), an1Ž by autorka příliš pouŽ ivala tzv . vatu.
Ne nepodstatnou částí práce je i cliskuse čítqicí 20 stran, kde autorka snáší (byť místy
poněkud netrspořádaně) argumenty k. jednotlivým problematikám.



/

otázky:

- Zdá se mi b;ýt poněkud překvapivá absence druhu Carex michelii v šipákových doubravách
v NPR Koda, mána to autorka nějaký názor?

- Fytocenologické snímky: nápadnéje nahloučení do nejcennějších partííuzemí (Kodská
stěna, Císařská rokle, Tobolský vrch), proč autorka neprováděla fytocenologické snímkování i
jinde?

- Aby se zabránilo pronikání ruderálních prvků z poIí a euttoťtzaci okrajových částí uzemí
..spadem.. hnojiv z polí, navrhuje autorka převod polí na trvalé travní kultury. Napadá autorku
jiný způsob, jak výše zmíněnému zabránít? vžd>t právě okraje polí na kontaktu i křovinami,
stepními a lesními společenstvy v termofytiku obvykle hostí vzácné segetální druhy.

Drobné poznámky formálnějšího charakteru:

- Ačkoliv je v práci množství map - pedologické, geologické' mapa místních názvtt, rozšíření
významných taxonů atd. - základní přehledová mapa uzemí (např. v měřítku 1:10 000) citelně
chybí.
- Plošně omezené výskyty (z povahy věci liniového charakteru) jasenin a olšin na dnech roklí
bych raději nenazýva| zbytky lužních lesů'
. obvykle je v textu uŽíváno (kde je to třeba) i určení do subspecií, ale místy toto vypadlo -
opakovaně u Cornus sanguinea subsp. sanguinea'

' - Nesouhlasil bych s argumentem, že pastva na stepních lokalitách spojená s ochranou
vybraných vzácných druhů proti okusu (především včelník rakouský) by péči o uzemi
neúměrně prodražL|a, neboť, jak pravil jakýsi politik' ,,zdtoje tu jSou.., a kde jinde by měly být
vyuŽívány, než v chráněném uzemí prvořadého významu.
- Termín ,,lokalita výskýu.. mi přijde jako pleonasmus.
- Literatura: Čeřovský et al. 1999 _v textu jsem citaci nenalezl
- Správně uvedená literatura u Rohlenových příspěvků by měla být takto: Rohlena J. (1924):
Příspěvky k floristickému výzkumu Čech IV. - Čas. Nár. muzea 98:63-72,133-139. Rohlena
J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech V. _ Čas. Nár. muzea 99: 93-101 ,I2g-
139. Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech IX. * Čas. Nár. muzea
I03:1.I7 ,65-75. Naopak v textu bych tyto články necitovaljako Rohlena 1924-1929'. - Bodové mapy rozšíření významných taxonů nejsou abecedně řazeny a byt' je zde rejstřík,
přeci jen se v nich obtíŽněji hledá.

Z formá|ního hlediska j e práce napsána velmi dobře (kvalitně) s minimem překlepů a
pravopisných chyb, jediné, co je nutno výknout, je užívání interpunkce. Čárky jsou v textu
rozmístěny téměř nahodile a velmi často chybně. Druhým opakujícím se problémem b1vá
shoda poclmětu s přísudkem. Další formální chyby a drobné připomínky je zde zbytečné
citovat, jsou vyznačeny v textu diplomové práce.

I přes výše uvedené nedostatky (spíše drobnějšího rázu) auÍorka odvedla velký kus dobře
provedené práce, která vypovídá o jejích odborných znalostech a celkově její diplomová práce
na mne udělala velmi dobrý dojem. Proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji
klasifikaci stupněm'.v.7,borně

Michal Štefánek
1' 
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