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Posudek na diplomovou práci Martina Kopeckého

Diplomová práce Martina Kopeckého vznikla jako součást širšího projektu zabývajícího se
diverzitou rostlin v opuštěné krajině Doupovských hor. Dip1omant.^ě|,uúkolzhodnotit vliv
historického hospodaření a krajirurých faktorů na vegetaci křovin a sekundárních lesů. Út<oito
byl nelehký' jednak vegetace křovin není příliš prozkoumána a studium historických pramenů
není dosud v geobotanice běžné. Přesto se diplomant pustil do řešení zadanéhotématu
s plným nasazením. NavrŽená metodika řešení a předpokládané množství potřebných dat
vyžadovalo několikaměsíční pobyt v terénu v odlehlé oblasti, kam si človlk vybavení a jídto
na několik dní musí donést na zádech. Také z tohoto hlediska je množství a kvalita sebráných
dat obdivuhodné. Celkem Martin zaznamenal 182 ýtocenologick1ich snímků v pěti rtlzni,óh
oblastech a připravil ke zpracování 181 půdních vzorků. Y navazujícím zpracování dat
postupoval velmi samostatně a navrhl mnoho ana|ýz, které nebyly v původním zad,áníDP
zamýšleny. Výborně zvládlpráci s GIS a to tak' že se stal vyhledávaným rádcem svých
spolužáků. Provedené statistické analýzy svědčí o schopnosti kriticky zkoumat a zhodnotit
získaná data. Za velmi pozitivní považuji také fakt' že z desítekprovedenýcb ana|ýzvybral
diplomant ty nejpodstatnější, pomocí kteých přesně odpovídá na předem poloŽené otázky.
Práce tak netrpí v jiných případech tak obvyklým neodůvodněným přetíŽením statistikou.
Schopnost logicky uspořádat fakta je také zřejmá ze struktury textu diplomové ptáce,který je
přehledně členěný a ětivý, bez nadbýečných slohových exhibic. Zave|minadstardardní
považuji Martinovu práci s literárními prameny' v tomto směru prokáza|kvalitu práce
zkušeného vědce. Znalostprakticky všech dostupných literárních zdrojů týkajících se zvolené
problematiky mu umožnila kriticky zhodnotit získaná ďata avelmi vnóan8 je uvést do širšího
kontextu obecně zajímaýchproblémů. Diplomovou práci Martina Kopeckého |ze považovat
za zárodek vědeckého článku publikovatelného v dobrém mezinárodním periodiku. Důkazem
toho můŽe bý i fakt, že Martin svoji práci ještě před dokončením DP preientoval na dvou
vědeckých konferencích a v tiskuje také první článek.

Podle kritérií:

a) kvalita a kvantita sběru dat
Kvantita a kvalita sběru dat je dostačující, způsob sběru dat a jejich struktura odpovídá
nárokům na jejich statistické zpracov ání.

b) vhodný metodický přístup
K záznamu dat bylo použito klasické metody Curyšsko-montpelierské školy, vlastní výběr
místa snímkování byl však upraven tak aby data odpovídala nárokům na státisticke
zpracování (stratifikovaný sběr dat). V důsledku toho neexistuje žádné omezení v datech'
které by významně ovlivnilo jejich výpovědní hodnotu. Analyzované chemické vlastnosti půd
vycházejí ze screeningu literatury a zahrnují vlastnosti, u kterých lze očekávat dlouhodobá
rcziduá|ní ovlivnění lidskou činností. Zvolené metody analýzy dat odpovídají jejich
mnohorozměrnému charakteru a potřebě separovat jednotlivé významné složky variability'
Velmi pozitivní je také podrobnáana|ýzaa diskuze některých méně obvyk1ýcň metodických
postupů (pouŽití GPS' diskuze výpovědní hodnoty srovnávacího souboru dát atd.).

c) správná a vhodná interpretace dat....
V tomto bodě je předkládanápráce vysoce nadpruměmá, způsob citování literatury a vhodné
pouŽití v kontextu studovaného problému svědčí o tom, Že autar se s dosud publikovanými
pracemi důvěmě seznámil. Některé části práce jsou v podstatě samostatně publikovatelnou
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literámí rešerší. V kontextu problematiky jsou také velmi vhodně interpretována vlastní
autorova data.

d) dobrý a syntetizující ýběr prezentačních prostředků
Práce výborně splňuje i tento bod. Díky tomu je ětivá a dobře srozumitelná.

otázka pro uchazeče:
V práci diskutuješ vyuŽitelnost $.tocenologických dat sbíraných nenáhodně jako srovnávací
materiál se snímky z křovin. Zajišťova| by podle Tvého niaoru náhodný výběr srovnatelnost
obou materiálů, nebo zde existují ještě jiná omezení. Jak by bylo možné tato omezení ošetřit?

Navrhované hodnocení: výborně

V Hostivici 13.9.2006
Mgr. Jaroslav Vojta, školitel práce


