
t
!
I
I

I

,4-/r/',1r-{

Posudek-na diplomovou práci Jitky Schtáge|ové ..F|óra a vegetace chráněného území
Koda v Ceském krasu''

Posuzovaná práce sestává ze 146 stran vlastního textu, z dalších ,74 stran příloh
(nestránkováno) a z přtloženého CD RoM.

V posuzované práct jsou předloženy qusledky dvousezónního floristického a
f1tocenologického průzkumu národní přírodní Íezervace Koda spolu se zdařilou literární
rešerší o přírodních podmínkách územi a s přehledem dosavadních botanických (především
floristických) pruzkumů. Autorka tavíc zopakovala prŮ,zkum stejnou metodikou, ' 

jakou
rezeÍyac| prozkoumala před vice než čtvrtstoletím v rámci své diplomové práce D. Haščynová
(1979), a pokusila se ýsledky obou pruzkumů porovnat. Při pruzkumu byl zvláštni zŤete|
věnován tzv ' ochranářsky významným druhům, tedy ohroženým druhům z Červeného
Seznamu a zákonem zvláště chráněným druhům. Dosažené r,1,sledky autorka diskutuje z
ruzných úhlů pohledu'

Ačkoliv se jedná o diplomku především floristickou, nenalezneme tu některé tradiční
rysy prací tohoto typu' neboť pÍevážná většina dat byla zpracována moderními metodami
GIS. Chybi zde zď1ména klasický přehled druhů s čísly lokalit nebo slzická mapa území s
lymezením jeho hranic' Místo toho je zde přehled náIezů jednotlir,ych jedinců rostlinných
druhů s jejich zenrěpisnými souřadnicemi (ukrytý v příloze 4 na pŤlloŽeném CD) nebo slepá
obrysová mapka hranic zkoumaného území (pŤevzatá z ofictá\niho pramene a předstalující
geodeticky přesné q,mezení rezervace). Tento způsob prezentace údajů ryráži dech nám,
floristům minulých generací, kteří jsme ještě chodili terénem podle mapy a orientovali jsme
se dosti nepřesně podle světoých Stran, vrstevnic, potočních údolí a skalních ýchozů.
Florista budoucnosti nic takového nepotřebuje, protože Se V terénu pohybuje s přístrojóm GPS
a je navigován signály ze satelitů tak, že mŮže určit souřadnice své polohy s přesností
několika metru či decimetru.

Touto cestou autorka během dvou let nasbírala zhruba 8750 údajů o bodovém ýskytu
rostlinných druhů Dále zazlamenala prezenci rostlinných druhů ve 235 segmentech, na které.bzemi dělí mapa lesních porostů. Celkem autorka zaznaffleriala 589 taxonů cévnatých rostlin a
přes 280 z nrch doložila herbářovou položkou. Určení mnohých kritických taxonů (Rubus,
T-araxctcunt, Sorbu.s aj ) autorka konzultovala se specialisty. Nadto zaznamenala y g4

ýtocenologických snímcích přirozenou a polopřirozenou vegetaci území, To svědčí o velice
pečlivém průzkumu uzemí a o poctivém zpracování údajů. Cenné jsou rovněž postřehy a
doporučení k péči o území do budoucna' Posuzovaná práce předstar,uje podrobný a soiidní
inventarizační pruzkum zkoumanéh o uzemi

Práci lze r,rytknout několik nedostatků, které souvisejí především Se zpracováním
mimořádně velkého souboru údajů metodami, s jejichž použitím zatim obecně scházejí větší
zkušenosti. Své kritické připomínky si dovolím ťormulovat podrobněji s ohledem na to, že
většinu znich autorka měla k dispozici již během tvorby a dokončování diplomové práce.

1) Porovnání aktuálního průzkumu s průzkumem z roku 1979 bylo na můj vkus příliš
rychle odbyto konstatováním, že uskutečnit jej nemá cenu, protože se pruzkumy liší z důvodů
subjektivních chyb. Tabulka ..Srovnání druhového složení v jednotlir,1'ch segmentech lesní
porostní mapy LF{P z r I9]9 u obou pruzkumů (|979, 2006),, by mě1a být součástí diskuse,
nikoliv jen příloha na CD. Pokud je u pruzkumu z roku l979 pod'ezření na chyby vzniklé
horší možností orientace v terénu, nabizí se např. otázka,jestli se shoda údajů mezi oběma
pruzkumy nebude zr,yšovat s rostoucí velikosti plochy segmentu' Jestliže autorka připomíná,
že každý florista nrá oblíbené taxony, které upřednostňuje a.naopak, proč se např. nepokusila
tento trend vysledovat ve srovnávaných pruzkumech? (Tj porovnat v obou pruzkumeóh počet
záznamŮ u iednotlivÝch druhů?)



(

2) Bylo by zajimavé zobrazit, které všechny Segmenty autorka opravdu prozkoumala a
jak jsou rozloŽena všechna bodová zachyceni údajů o r'yskytu (tj nakolik rovnoměrně je
Územi prozkoumáno). Jak autorka docílila náhodnosti (viz str. 30) při r,"ýběru bodor'1lch
lokalit? Bylo opravdu prozkoumáno ceIé uzemí a všechny segmenty, když v mnohých
segmentech (např. 4la2, 4la3, 4la5, 4la6, 4la7, 4la8, 4la9, 4laI}, 4lb]., 4lb2, 4lb3, 4lb5, 4ldI,
41d2.41d3,41d4, 5la6,6ld4,9lfl,9lD.,70la5, 101b4,10/b5, IIlbs,IlldI,17ld2,IIld3,I2lc2"
l2lc3,I2lc4, 12ld.7,l2ld8, l2le|, 13lb2, l3lb3, I3c4,73lť6 -viz přílohal na CD), autorka
na|ezla 0 druhů? Je opravdu Koda posetá tolika místy bez vegetace?

3) Určitým omezením je podle mého soudu trochu to, Že autorka brala zvláštní zřetel
pouze na chráněné a ohrožené druhy (celkem I29 ta|ezených a dalších 51 uváděných z
dřívější literatury). U těch je uveden komentář a v pŤiloze i bodová mapa rozšíření, ale o
dalších druzích se nic podobného nedozvíme. Domnívám Se, že pozornost by zasluhovaly
třeba i druhy lokálně vzácné nebo jinak pozoruhodné, které sice nejsou uvedeny na oficiálních
celostátních Seznamech, ale které o to lépe mohou r,yjadřovat specifičnost, místní zvláštnost
uzemi.

4) Data v příloze nir CD jsou upravena do formátu PDF, což potlačuje možnost ýhody
všestranné práce s elektronickými údaji a snižuje tak jejich využitelnost na úroveň
r''ylžitelnosti dat Vytlštěných na papíře (na druhou stranu to zajišťuje jejich neměnnost).
Volba formátu zveřejňovaných dat je rozhodně věcí svobodné volby každého autora. V tomto
případě však autorka příliš neusnadňuje budoucím uživatelům své diplomové práce, aby se
alespoň z prtmárních dat dozvěděli odpovědi na ty otázky, které autorka sama ve své práci
dostatečně nezodpověděla (viz předchozí odstavce - např. možnost vývoření mapy rozšíření
pro jiné druhy než ty ochranářsky významné apod.).

5) Autorka se rozhodla pÍo monitoring budoucích změn vegetace namísto srovnávání
nejistě lokalizovaných fytocenologických snímků za|ožit v rámci diplomové práce trvalé
plochy. V posuzované dipiomové práci jsem však netúezl, kde tyto plochy |eží a jakou
vegetaci na nich autorka zaznamenala. To pro eventuální možnost budoucího srovnání změn
Vegetace dosti značná překáŽka .'-). ZávaŽnějším nedostatkem je, že autorka nikde neuvádí
lokalizaci sr,ych 84 sltocenologických snímků pomocí geografických souřadnic (v příloze č 3
je k dispozici pouze bodové umístění snímku ve slepé mapce s obrysem zkoumaného území)

Moje další přípomínky k posuzované práci jsou uŽ jen drobného rázu..
Na str' 122 autorka dochází k závěru, že z okruhu Seneuo l7en1orensls se ve zkoumaném

uzemi rryskyuje jen 5'. clvctÍtts V přílohách 1 a 2 na CD však uvádí také 'l. germanictts a S'.
x.fuíakii

Některé druhy, o kterych autorka soudí, že je nalezla ve zkoumaném území popr.,zé, jsou
odsud jIŽ známe. Tak např. druh Achillet pannon,icct zKody uvádí ve své monografii
J Danihelka (Preslia, 73'. 9'/-I20, 2001). Sorl:us eximia z Kody uvedl M. Kovanda dokonce
v protologu tohoto druhu (Preslia, 56'. I10,1984).

Autorka navrhuje v rezervaci eliminovat rozšíření invazního druhu Impatiens parvifl,ora,
neuvádí však jakým způsobem (str. I34) obávám SO, že Žádný takový eťektivní a
proveditelný způsob neexistuje.

V práci postrádám sdělení, že v roce 2005 autorka prováděla floristický průzkum území
v rámci grantu MZP VaV 62012103 týkajícího se pruzkumu národních přírodních rezewaci
Ceské reoublikv.

Posuzovaqou práci hodnotím 1ako zdaŤtlou a doporučuji ji k obhajobě
klasifikovat stupněm I

Navrhuji iiJ'

Mgr Pavei Š{tfilar


