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oponentský posudek diplomové práce Jany Kindlmannové: Populační růst borovice
vejmutovky (Pinus strobus L.) na územíNárodního Parku České Švýcarsko

Předkládanápráce si klade za cíI zhoďnotit populační dynamiku borovice vejmutovky a
proměnné prostředí, které ji ovlivňují nauzemíNP České Švýcarsko. Práce je za|oženana
studiu tří stanovišt' diferencovaných dle pozice na gradientu rokle - vrcholové plató, a to na
šesti lokalitách. Studovány jsou demografické jevy populací (natalita, mortalita, pŤeŽíváni)
v různých velikostních třídách. Získané proměnné jsou hodnoceny ve vztahuk prostředí a
jsou vyuŽity pro odhad fází životního cyklu vejmutovkuvýznamných pro její populační růst a
k projekci velikosti populace v čase.

Uvodní část práce je kvalitním přehledem širokého zábětu, ale některé obecné části
týkající se přírodních podmínek postrádaj ivazbl na další část práce a je tedy sporné jejich
zaŤazeni, které je tak spíše poplatné tradici ve skladbě diplomových prací neŽ potřebností
daného textu pro porozumění celku. Stejně tak u kapitoly věnované lnvazímpostrádám
návaznost v Diskuzi, která se přímo nabízí. Nicméně autorka v této kapitole dokazuje dobré
schopnosti syntetizovat získané informace a některé pasáže mně přinesly nové poznatky o
studovaném uzemí i studovaném druhu.

Metodická část přináší zevrubný popis sběru jednotlivých dat, principu konstrukce
projekčních matic a nástin statistickýchana|ýz, jejichž detailní struktura je ptezentována
spolu s výsledky. Zvo|ené postupy sběru dat apoužité statistické ana|ýzy (ANOVA, GLM)
povaŽuji většinou za vhodné a adekvátně užité' Výhrady mám k časté kumulaci ťaktorů
v jednom typu použité proměnné, které by bylo třeba odfiltrovat. Například faktor lokalita
v sobě mimo samotné lokality zairrnuje přítomnost či nepřítomnost vejmutovky ve stromovém
patře fiak je správně uvedeno v Diskuzi _ str.42), a|e zajímavý je často čistý vliv lokality'
Přítomnost vejmutovky bych v těchto případech zahrnu|jako kovariátu. Stejné platí napiíklad
i pro pozice na svahu či radiaci' kde naopak potřebuji odfiltrovat vliv lokality.Ďá|",a
poněkud matoucí povůuji ana|ýzy prováděné na přeŽivších a semenáčcích (I a2-Ietých).
Například není jasné, který odečet byl použit pro zjištění počtu přeŽivších jednoletých
semenáčků z roku 2003? ( Srovnej tabulku 5.1 . a 6.7 .)

Stejnějako u pŤeďcházející částijsem spokojen s obecným postupem konstrukce i ana|ýzy
projekčních matic' Nedostatkem zkonstruovaných matic pro odhad dalších charakteristik
populace, stejnějako pro projekci růstu populace v delším časovém období,je nepřirozená
nulová mortalita v nejvyšší velikostní třídě korunových stromů. odhadnuté senziiivity a
elasticity je tak nutno hodnotit velmi opatrně, pokud je vůbec možné s nimi pracovat.
Zjtšt,ovéní mortalit u dlouhověkých stromů je obecným problémem demografických studií a
vyŽaduje často pouŽití dalších metod, které byly autorce jistě nedostupné (např.
dendrochronologické určení stáří odumřelých stromů). Nevytýkám práci absenci tohoto typu
dat, ale je třeba, aby si tohoto problému autorka byla vědoma. Nedostupnost těchto dat bylo v
práci moŽné nahradit modelovými hodnotami mortality a zkoumánímvztahuzměny mortality
a parametrů odhadnutých z maticového modelu' Další problémy limitující využitíprojekčních
matic dané krátkou dobou sledování či zohlednění vnitrodruhové konkurence iiŽ autorka sama
správně zdttrazřnje v Diskuzi.

Celkově jsou výsledky prezentovány přehledně a to jak z hlediska strukturování textu, tak
z hlediska použitých graÍů, tabulek či obrázků. Snad jen postrádám prezentaci aktuálního
velikostního sloŽení populací, tedy vektory populací. Výsledku jsou také věcně ikdyžmoŽná
příliš stručně diskutovány s vyuŽitím adekvátních literárních zdroiů.



I přes možná aŽ příliš kriticky vyznív$icípředchozí odstavce práci považuji zakvalitní.
Mnohé nedostatky jsou způsobeny zvoleným komplikovaným objektem studia_ populační
dynamikou stromů, jejíž studium působí problémyi mnohým..nt-ouu,'ým badatelům. Práce
také přináší komplexnější pohled na problém růstu invaznipopulace vejmutovky nez
dosavadní lesnická praxe' kterázcelaopomíjí niŽší velikostnílřídy' kteřé jsou velkým
potenciálem pro růst populace v dlouhodobém výhledu. Kvality prácepoát.h.,.i" i využití
ptezentovaných primárních dat i dílčích výsledků pro řešení grantovéhó projeřtu cÁ Čn,
jehož prostřednictvím se bude podílet na modelování, jakvývoje invaze,aĚ.odstraňování
vejmutovky a přispěje tak k tvorbě managementu NP. Prácí ráádoporujuji k obhajobě.

Dotazy pro obhajobu
Tučně zvýrazněné dotazy prosím zodpovědět prioritně, ostatníjen v případě potřeby
pokračování disputace.

o Jak bylo již výše uvedeno, lesnické plánováníza|ožené na růstových tabulkách
opomíjí nižší věkové či velikostní třídy stromů, které jsou v komplexních
maticoých modelech zahrnuty. Jak by šlo pomocí prezentovaných projekčních
matic modelovat dlouhodobé dopady lesnických zásahů zaměřených pouze na
těžebně zajímav é v elikostní kate go rie ?

o Jak se zjistí stabilní velikostní složení a proč je k tomu potřeba znát velikost
ploch? Oproti detailnímu popisu konstrukce matic je v toto části metodiky
informací poskrovnu.

o Jaký je osobní nánor autorky na to, proč došlo v poslední době ke změně chování
vejmutovky směrem k invaznímu?

o Jak |ze rozumět termínu relativní výška nade dnem rokle? Relativní vůči čemu? (str.
13-14)

o Proč se zjištěná odchylka měření výšky stromů např. +- 30 cm k naměřeným
hodnotám pŤičítá? (str. 19)

o Proč se dělá ještě ana|ýzavztahuhodnot snímků na druhé ose na pozicina svahu' kdyŽ
užby| vztah demonstrován přímou gradientovou analýzou RDA? (str. 29)o Proč byl zjišt'ován a testován počet děložních lístků? Nenalezl jsem ani v Metodice ani
v Diskuzi.

Doplňující poznámky:
str. 15 Chybný odkazna obrázek 5.5' má byt5'4,
str.24 Při konstrukci přechodů v matici se vyuŽívá průměrný přírůst stromů v dané kategorii,

v metodice není zmínka o jeho měření?
str. 29 Co je proměnná ,,osa 2..? Skóry (poloha) snímků na druhé ose? A z jakéordinace -

předpokládám že PCA, ale není zmíněno. (první zmínka je až na str. st, zz1
str' 30 Z pÍeďchozích ana|ýz nijak nevyp|ývávztah sluneční iadiace a pokryvnásti vegetace

jak je uvedeno, ale spíše vztahdruhového složení.
str. 34 Zjištěné proměnné např. pozice se nemění v čase jak je opakovaně uvedeno (tab.

6,12.).Interakce 
',rok 

X proměnná.. pracuje s variabilitou zaiis|eproměnné v čase.
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