
oPONENTSI(Ý POSUDEK

na bakalářskou práci Martina Stehlíka
''Rostlinné invaze na příktadu Netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a Křídlatky

(Reynoutria sp.) a charakteristika půdníelr typů areáIů jejich šíil*ní''

Předložená bakalářská práce o eelkovém rozsahu 70 stran (včetně přiloh) byla
r'rypracována na základě rešerše existu|íci literatury' Po formální stránce (roziah, uvád3ní
citaci apod.) vyhovuje požadavkům kiadeným na bakalářskou práci. K práci r:rám však
následující připomínky'

,/ Autor sice nashromáždi| řadu zajimavých informací' ale jejich uspořádání je bohuže1
dosti chaotické a interpretace v mnoha případech nepřesná az zavi.óějtoi. K převzatým
informacim přistupuje autor zcela nekriticky, vzájemněje neporor.nává apovažuje je
za ''svatou pfavdu''. To je problém především v případě internetoqý-ch stráirek, jejichz
podíl na seznamu literatury je značný. V důsledku tohoto zcela nekritického při,tupu
obsahuje práce řadu nepřesných vyjádření' nejasných formulací a často i vzájemně si
protiřečících Ívrzení, Např tvtzeni ''S postupným oteplováním dojde k dalšimu
rozšíření jejího (tj. křídlatky japonské) areálu'' na s' 41, podpořené mapou č. 6 je
formulováno tak, že autor nepřipouští jinou variantu. Polemizovat by se dalo také s
tvrzenim, Že,,invazní druhy brání orůniku noqých invaznich druhů na s. 10. To by
znamenalo negativní zpětnou vazbu. Je však známo mnoho příkladů pozitivnícír
zpětných vazeb, kdy jeden invazni druh podporuje šíření dalších invaznich druhů.
Velmi obecný je také text na s. 1ó. Našli bychom iice příkiady druhů, pro Lteré jsou
uvedené skutečnosti platné, ale stejně tak existuje řadainvaznién oruní, pro které tyto
skutečnosti neplatí. Nepřesná jsou také vyjádřeni ''Ve stepních částech,Se,,e.ni aJlžyi
Ameriky a Austrálie převládá inv3ze travinných společenstev'' (s. 18), ''Zastoupení
nepůvodní flóry je složeno z '. '' (s. 21) a ''období zavlečení - neofyt''.itubulku nu ,.
23\.

,/ Uspořádání textu je značně chaotické, často jsou některé skutečnosti vysvětlovány
několikrát, u jiných naopak ehi'bí podstatné souvislosti. Kapitoly mají nepřesné á
Často příliš obecné názvy (Ekologie, Pedologie...), ktcré v 

-*.,ohu 
případech

neodpovíriaj í j ej ich ob sahové náplni
{ Slovníček termínů na s. 9 je sice vítaaým dop1ňkem, bylo by však vhodněiší

zpracovat jej formou souvislého textu se zdfraz:něnim souvislo iti a rozdíIů mázi
.1ednotlivýnri pojmy. U slovníčku chybí také citace zcraje, ze kterÓhc bylc čerpánc.
Chybně je vysvětleno heslo archeofy (nikoliv do roku 1500, ale do roku i+oz1.

,/ Na mnoha místech jsou v texíu zaměňov-ány pojmy ,,zav|ečený (popř nepůvodni)
druh'' a ''invazní druh''.

'{ S výjimkou obr. č' i5 a 16 jsou obrázky převzaté z internetu a často maji velmi
nízkou technickou kvalitu. Dosti nízká je také úroveň většiny map a grafii (rovněž jde
o převzaté ilustrace). Vzhledem k tomu, že se většinou jedná. o jeánoJ,uché gra$, siďa
by za úvahu možnost jejich úpravy. U graffl s anglic-krym popi'"* by by1o vhodné
doplnit české ekvivalenty (grať2,3, 4, 8, 9, 10).

,/ V legendě mapy č' 2, která by\a ptevzata z internetu, je zaměněn pojem na|eziště za
pojem stanoviště. Navíe uvedená mapová značka neznázorňujo jeánotli.,á zjištěná
stanoviště resp. naleziště,. ale znázoďlýe výskyt v jednotlivych'rytogeografických



čtverclch. Jedna bodová značka tak ve skutečnosti rnůže znázorňovat i několik tisíg
nalezišť. K této mapě by bylo vhodné doplnit mapu současného star,rr rozšíření
netýkavky malokvěté v jednctlivých čtvercích (od roků tqg: se značně změnilo).

{ Mapa č. 3 je interpretována nedostatečoě a nejednoznačně" Jednak není vůbec patrné"
co mapa ználz$ďlqe - je nazvána Rostlinné invaza ve světě" legenda obsahuje stupiniei
od .,nejvíce.. po ,,lejméně.. - jedriá se o počet invazních drulrťi rostlin na km'? Nebo o
podíl ploch zasažer:ých invaznimi druhy rostlin na celkovó raz|oze uzemi? Nebo o
p.-.díl invazních druhů z celkového počau rostlin v daném uzemi?''. V textu je sice
naznačen}, že oblasti s tmavší barvou vypovidají o počtu studií invazních druhů
daného areálu, ale dále již je mapa interpretovánatak,Jako by se jednalo a zasaŽeni
uzemi invaznimi druhy (k1eré zde avšem není nijak definováno . viz výše) . ;;acház1
tak k určitému rozporu mezi textem na s. 17 a mapou na téŽe straně - nápř Evropa je
v textu prezentována jako tlzem1 s nejnižším podílem zav|ečených druhů, podle *up.u
je tomu téměř naopak.

-/ U grafu č. 4 na s.24 by mě1o byt uvedeno v jakém uzemi k dané interakci dacházi
(pravděpodobně se jedná o Severní Ameriku) - např. na našem území ie totiŽ Trapct
natuns naopak zvláště cliráněným druhem.

\/ Některé graťy, tabulky a obrázky jsou zařazeny bez patřičnébo odkazu v textu a
komentáře' egž může v mnoha případeelr vést k jejieh nejednoznačné interpretaoi -
naoř. graf č. 5 na s, 27, ze kterého není patrné, pro jaké území a pro jaké časové
obdabí platí. i.l'avíc není patifié. z čeiio byla odvozena uváděná úroveii 1itjskéiio
naruŠení.

Vzhledem k závažnosti některych l1ýše uvedených připomínek práci k obhajobě
nedoporučuji a navrhuji její přepracovárrí.
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