oponentský posuclek na magisterskou diplomovou práci Tomáše Kadlece: Denní motyli pražských
r ezerv aci: histo rické zm ěny druhové diverzity
Pt,cdloŽená práce má rozsalr 69 stran včetně 6 tabulek a 10 obrázků. Přílohy obsalrují anglicky psaný
rr-rkopis článku fiehoŽ je diplomant spoluautorem), téměř 20 stránkovou materiálovou tabulku a 10

fotografií. Seznam použitéliteratury čítál54poloŽek.

Tématicky je práce osvěŽující.Y zélplavě sekvenátorů a manipulátorů si člověk s chutí přečte
snrysluplnou cenologickou komparaci. o praŽskou přírodu se navíc zqimám od středoškoiských let a
tešímě proto, Že se zpracování dočkali dalšízástupci její fauny' Nebot' se s autorem znám od
obhaj oby bakalářské práce, povaŽuj i za tozumné předeslat, že í práce magisterská j e velmi zďaŤLlá, že
nemám pochybnosti o jeho schopnostech a jím vynaloženém úsilía nic tedy nebrání irspěšné
obhajobě. Nicméně Žánr posudku není či alespoň neměl by být podmnoŽinou oslavné poezie a
v daiším textu Se tedy pokusím chválu proloŽit polemickými myšlenkami a sem tam i nějakou
irritikou.
ReŠeršnísioŽka práce je rozdělena do dvou kapitol' První z nich trazvaná ,,UVod.. zasaztlje ř.ešenou
problerrratiku do širšíhokontextu bádání nad zkázou světa. Na jejím konci nalezneme přehledně
fonnulované cíle. K nim bych měljednu drobnou poznámku. SnaŽit se v praŽské sídleníaglomeraci
z]iotlmat podíl urbanlzace na změnách, k nimŽ v posledních dvaceti letech c1ošlo ve sloŽení motýlí
f-auny jejích rezelvaci,je na daném souboru dat poměrně málo naclějné. Je pravda, Že v tomto období
došlo k zahuštěnízástavby na periferii, nikoliv však zásadnímu a jednorázovému' což ostatně
dokládá tabulka I. Je pŤíznačné,Že podstatnější změny doznala pouze minimální vzdálenost od
lrompaktní zástavby. Až po dokončení posudku mi došlo, Že se spíšeneŽ o nerealisticky postavený
cíl jedná o formulačníneobratnost, coŽ by se v případě cílůstávat nemělo.
Kapitola nazvaná,,Literární přehled..pojednává na 8 stránkách faktory ovlivňující fatinu
rrrrltÝlr.l r'hráněrrých územív kulturní a zvláště pak urbanizované krajině. Ze autor pracoval
zodpor'ědně, dokládá množstvícitované literatury. Přesto, nepochybně vzhledem k šířizáměru,
pťrsobí zpracováni některých odclílůponěkud povrchně - například ,'Rozloha Íezeryace,, nebo ,,Stáří
rezervace.,. Konstatování typu,,Někcly ovšem mohou lokality vykazovat většídiverzitu bez
vhodného managementu..mají pro čtenáře malou informačníhodnotu. Potřebovalby vědět jaké
lokality se tím vyznačují- pokud skoro holé skály, je to málo zajimavé. Vylepšit by se mohly i
vlivu pozice lezelvace na výskyt druhů je ovšem
některé formulace - například věta
',Předpokladem
nlobl lita i edinců.. neni z nej obratněj šíclr.

Vlastní práce je rozdělena do dvou více méně samostatných částípovahy skoro hotových rukopisťr.
.l.ento
pi.ístup je pro čtenáře více méně přínosný, neboť text je stručný a hutný. ono ne zcela nadšené
příslovce ,,více méně.. se vztahuje k tomu, Že všeho moc škodí- zvláště v druhém rtrkopise.
Prr,ní z prací analyzuje změny ve sloŽení motýlí fauny praŽských rezervaci v posledním dvacetiletí.
I(vitoval jsem pozitivně, Že clo hodnoceného souboru byly zahrnuty pollze stepní lokality, coŽ určitě
sníŽilo variabilitu zahrnutých parametrů prostředí a procesů, jichž se zúčastňují.K pomocným
kapitolám mám jednu drobnou výtku. Bylo by hezl<é pokusit Se pro jednotlivé lokality a jejich
rrejbliŽŠíokolí zrekonstruovat změny, k nimŽ v uplynulých dvaceti letech došlo. Naopak se mi velice
líbízpůsob hodrrocení výsledků, zvláště proto že došlo na mnohorozměrné metody, navíc vtipně
p o uŽi té pŤi 1rl edání,,historicky zajímav ý ch.. parametrů pro středí
Výsledky povaŽuji za zajímavé" Vysloveně mě potěšil nehýbajícíse počet druhů a to dokonce
i tehdy' analyzujeme-li jednotlivé ekologicky vymezené gildy. MťrŽe to znamenat sottčastrě dvě věci:
1) Atraktivita praŽských rezervací jako celku pro motýly neklesá. 2) Společenstva motýlů neexistují.
L-I ptákťr jsem na ně ostatně přestal věřit jiŽ na vysoké škole. Je sice pravda, Že autor zarputile trvá na
poklesu počtu drulrťt, nepárové testování však podle mě nemá Žádnou výpovědní hodnotu a nic na
tom nemění ani to, Že si nejsem příliš jist, co Znamená,,binomický test... Zazajímavý jev povaŽuje
alttor zmenšování rozptylu v počtu druhťr. Vysvětlrrje jej změnou respektive intenzifikací

lŤ]2lf 2oplnénÍlt cnž mi

ovšenr nesedí s tím, Že v asanovaných rezervacích se clnes obievuií kř.ovinné
aŽ lesní drulr1'. Napadlo, mě že by se přece jenom mohlo jednat o autorem zavrŽený vliv odlišného

designu výzkum. Byl bych rád, kdyby se pokusil přrjít na to, co mám na mysli. Klíčovýje v mých
ťrvahách počet badatelů zapojený v osmdesátých letech. DaIši otázku ve mně vzbuzýe autorova
oblíbená ekologická kategorie ,,ohrožené druhy... Jak je vymezena? Doufám, Že nikoliv úředně?
KaŽdopádně mám pocit' Že ohroženéclruhy nepřeclstavují homogenní skupinu a nemusí se tedy
homogenně clrovat. Mohl by se k tomu autor vyjádřit? Při čteníodstavců ó
zajímavých
',historicky
parametrech prostředí.., kde se objevují zřetelně vymezené ekologické gildy'
me napadlo' ze by
l-tcbt,1o marné ana|ýzu otočit - jako samples porrŽít jednotlivé druhy a jako environmentální
proilěnné jejich ekologické charakteristiky, pak by š1o naznačenétrendy podrobit testování. Přes
ltr,edené poznámky, které mají spíšepolemickou povahu povaŽuji první práci za clťrvěryhodnou
a

zajínavou.

Na první pohled plati totéžhodnocení i pro práci druhou. Problém je jasně vymezen' analýza se
opírá o, pro tento soubor dat jedině vhodné, mnohorozměrné metody. Autor si je navíc vědom
záiudných překáŽek, jeŽ mu klade do cesty korelace jednotlivých testovaných parametrťt a snaŽí se
s nimi bojovat.
Přesto mi při čteníponěkud vzrťrstala hladina adrenalinu. Příčinbylo několik. Prvá je
formální. Netvrdím, Že jsem expert přes Canoco, jakžtakŽ se v něm ale orientuji. Nicméně jsem
nikdy nepočítalprostorovou autokorelaci ana zák|aďě popisu na straně 40 by se mi to věru
nepodařilo. Y zásadní tabulce 5. se operuje se signifikantními a nesignifikantními parametry, nikde
jsem je ale nenašel explicitně vyjmenovány
- obrázek 9 nepočítám. K dokonalosti má daleko i popis
l.Šechtabulek - mám na mysli nikde nevysvětlené zkralky,Tam jtžnaštěstímoje znalosti Canoca
stačily. Druhá námitka se týká zacházení se spojeními ,,vliv urbanizace..respektive ,,vliv polohy na
urbanizačním gradierrtu... Pojem ,,urbanizace* Zde odkazuje bud'k tomu, Že jsou jednotlivé lokality
víoe či méně obklopeny zástavbou nebo k tomu, Že se lokality ve středu a na okraji města lišív ceié
ř.aclě parametrů. Pouze ve druhém významu je vliv urbanizace nepochybný a bylo by překvapivé,
kdyby nebyl. Je pravda Že i do modelu získaného forward selection pronikla vzdálenost
k pr'irozeným biotopťrm , zde ttž ale nebyla testována jeho korelace s jinými parametry, napříklacl
nretodou,"variance partitioning.,. Navíc by mě zajíma\o,jak je možné,Že v grafu 9 parametr,'L:
přírodní.. chybí a nahrazrrje jej zde parametr ,,o: přírodní..? Aby bylo jasné, já vcelku nepochybuji o
tom. Že izolovanost v zástavbě, sloŽení motýlí fauny ovlivňr-rje, přílišvšak nevěřím, že je to moŽné
na daném sottboru dat korektně prokázat- izolované lokality jsou zkrátka jiné nežty neizolované.
Navrhuji založit skalní step na Karlově náměstí. Tím se dostávám k tomu, Že se nemohu zbavit určité
pochybnosti o správnosti východisek práce. Tím, že se soustředila na tezeÍYace, pracuje s nimi jako
s r.repochybnými ,.pevninskými ostrovy.., to ostatně naznačuje parametr,'L: přírodní.., který jako
nejbliŽšíostrov uvaŽuje jinou rezervaci nebo park Ale co když je step obklopena nějakými pěknými
smet'áky? Mimo jiné by to vysvětlovalo onen unimodální průběh početnosti řady druhťr na
r-rrbanizačnímgradientu. Pěkné smet'áky se vyskytují právě Y ,,Zemi nikoho.. na okraji souvislé
zástavby. Mimochodem - zcela totoŽný výsledek by vyšel u některých ptáků.
Tín se dostávám k tomu, Že stejně jako v předchozí práci mě potěšily druhové výsledky a
opět mi to nedá, abych nenavrhl opačný postup * pokusit se testovat kterým druhům se líbív těch či
oněch částech města.
Sorrčástí přílohje i anglický rukopis, který v pražských rezervacích porovnává faktory určující
c1ruhové bohatství motýlů a kytek. PŤiznám, Že jsem ho četl pouze povrchně, nicméně nemohu
nekonstatovat, Že (ponrineme-li zjevně.daleko pokročilejšífázi pŤípravy), se mi metodickým
přístupem Iibí ze všech tří rukopisťr nejméně'opírá se více méně o jednoduché regrese, které podle
mě nemohou rozlousknout propletenec testovaných parametrů - lkdyž uznám, Že troclru světla do
rrěj rnůŽe vnést právě porovnání obou skupin organismů' Podrobnější hodnocení nicméně
porrechávám na recenzentech.

Zbývá celkové hodnocení předloŽené práce azdeminezbýxánežzopakovat, co jsem jiŽ pro jistotu
předeslal v úvodu. Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že autot vykonal obrovšké mnoistvipráce.
Poktrd mám nějaké výhrady k závěrťtmje to dáno tím, že výsledky obdobné komparace mohou
byt
jen stěŽí jednoznačné.Jinými slovy jejich nenapadnutelné zhodnocení je prakticky
nemoŽné a úkol
autora mnohem složitejšínežpŤi interpretaci výsledků dobře postaveného experimentu.
občas je
však přesto dobré podívat se, jak to v přírodě vypadá doopravdy. Navrhuji pioto práci
Tomáše
Kadlece k úspěšnéobhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.
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