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Předkládaná práce byla součástí projektu GA ČR, ktery má za cil modelovat šíření
borovice vejmutovky nauzemiNP České Švýcarsko. K tomu, aby takovýto model moh1 b1,t

vytvořen, je v první řadě třeba znát rych|ost rustu populace druhu. odhad rustu ve velikostně
strukurovaných populacích stromů , u nichž je v každé ťázi vývojerychlost rristu jiná, není
úplně triviální. Aby se napříč populací zajist!| dostatečný počet vhodných jedinců' musí se
odečítat jedinci na poměrně velkých plochách. Dobře se musí uvážitrozdělení stromů do
velikostních kategorií, pokud jsou stromy roďÍiděny do kategorií příliš úzkých, musi se

nakonec pracovat s nezvladatelným množstvím jedinců" pokud jsou kategorie široké' jen stěží
se přes jeden rok zjistí dostatečné množství přechodů mezikategoriemi. Velmi špatně se
odhaduje nataIita semenáčků, problémy bývýii s odhadem mortality: mortalita malých
semenáčů je veliká, zatimco u velkých stromů velmi ma|á. Z toho všeho vyplývá, že
diplomantka se musela nejprve poprat s mnohými metodickými záludnostmi, pro které nebylo
moŽno nalézt nikde oporu' protože studium populačního rustu stromů u nás nemá tradici a i
jinde se vyuŽivá spíše zřídka, právě díky mnoha jtž zminěným metodickým problémům. To'
že práce probíhala v Národním parku s sebou přineslo ještě další specifika. Diplomantka měla
možnost nahlédnout do problémů managementu lesa NP a musela se naučit komunikovat s

pracovníky managementu NP, Lesní správy NP. se strážci IÝP a dalšími lidmi v terénu.
Protože práce byla součástí většího projektu, musela se také naučit pracovat ve výzkumném
týmu, I když to všechno by|o zpočátku dost náročné, diplomantka se postupně nauči1a řešit
vŠeehny rnetodické i praktické aspekty práce a doufám' že to proni bylo stejným pt-ínosem
jako pak samotná prácevědecká. odborné části práce se diplomantka chopila s nadšením a
výsledkem bylo pěkné zhodnocenimeziročni a stanovištní variability natality druhu, vztah:u

charakteristik rustu a prostředí, rychlosti rustu populace mezi dvěma roky a nástin možnosti
vývoje populace do budoucnosti' Tento poslední bod může bý sporný, protoŽe z d.at za jeden
rok se špatně odhadují přechody mezi zvo|enými velikostními třídami a mortalita velkých
stromů. Nicméně si myslím, že ipřes svoji problematičnost tato ana|ýza do práce patří,
protoŽe ukazuje možnosti využiti maticových populačnich modelů pro ochranu přírody.

Po formální stránce je práceje strukturována do obvyklých kapitol, jejich náplň je jasně
koncipována, úvod i diskuse jsou podpořeny relevantními citacemi z|iteratu,ry. Myslím, Že je



škoda, že se Jana nevyhnula závěrečnému spěchu při psaní práce,protože kvalitně nasbíraná
data velké šíře a důmyslného zpracováni by si to zasloužila. Nevyhnula se tak někteým
neobratným formulacím nebo chybám, které vznikly zŤejměpři chvatné prá,ci vtextovém
editoru (nedokonalé přesuny slov a mazáni,vynechaná slova, neupravená shoda podmětu a
přísudku). Naštěstí jenpár takovýchto nesrovnalostí čtenáře mate nebo mu ztěžujepochopení
problému. Příklady uvádím v poznámk ách niže, stejně jako otázky k práci.

Na závěr lze shrnout, že práce 1e za|ožena na kvalitním souboru dat, ktery je dobře
zpracován a prezentován a proto ji doporučuju k obhajobě a navrhuju klasifikovat stupněm
výborně.
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otázky..

1l Grať 6 3' Diferenciace sumy potenciální sluneční radiace na jednotlivých typech svahů
(strana 29). Jakje možné, že je nahorním svahu radiace nejnižší?
2lProč 

^$ť":t$íl,e 
podkorunových stromů největší sensitivitu, zatimcokategorie

korunových stromů neivyšší elasticitu?

Poznámky:

V mapě v pří|oze 5 chybí jedna zloka|it (Hrad).

V grafu 6.4. (strana 30) se uvádí' že jde o závislost osy 2 na jednotlivých typech svahů, což
čtenáři mnoho neříká. Mohlo tambytnapříklad uvedeno, že je tozávislost vegetačního
složení (vyjádřeného jako pozice snímků na2kanonické ose zPCAana|ýzy),na jednotlivých
pozicich na svahu.

V tab' 6'7 av následujícím grafu 6.5. (str. 30-31), které uvádějí celkové počty semenáčků
v jednotlivých letech, by bylo tepší použít relativní vyjádřeni, protože v každémroce byl
vyset jiný počet semen.

V tab 6'9. (strana 32), kteráuvádí seznam zkratek a ce|ýchlatinských jmen druhů, chybí
odkaz na příslušný grať.

Pokud je v tabuléách uvedena konkrétní hodnota p, není užtř.ebaprukaznost označovat *.

I programy je třeba citovat jako literaturu (str. 36)


