
Posudek na diplomovou práci Ireny Šímové s názvem ,,Dynamika a diverzita vegetace
psamofytů v Polabí.. (Ms.' 53 stran textu * 6 str. příloh + CD)

Práce má jasnou strukturou, obohacena jistou dávkou vtipu a psána v ichformě jen podtrhuje
j9ja čtivý styl. Autorka práce - Irena Šímová - Se V ni zabývá psamofytní vegetací a
psamofyty samotnými hned z několika pohledů: ptá se na míru stresu a disturbance, vazby na
antropogenně vzniklé plochy a na to, jaké gradienty existují na úrovni biotopů a jak vypadá
její prostorové rcz|ožení Qlattern) v krajině, a to i napříč historií. Tolik opomíjený a dnes po
právu zrovnoprávněný historický přístup se snaŽí propojit s abiotickým hodnocením lokality
fascinujícím způsobem na krajinném transektu v Polabí, přičemŽ ale neopomíjí i další dvě
významnáuzemí v Cechách (Dokesko a Třeboňsko). PouŽívá přitom rizné pracovní nástroje
jako např' staré mapy, půdní rozbory, techniky GIS a v neposlední řadě observační sběr dat v
terénu. Odraz hospodářského využití krajiny v minulosti do současnosti je zpracován
geniálním způsobem na testování vlivu různých let při cestování časem odpředu zezadu a
naopak. Hodně závěri se sice opírá jen o nepřímé výsledky a schopnosti autorky dovedně
argumentovat a využivat Zjištěné výsledky, což a|e v jejím případě není na závadu. Při popisu
chování vegetace si uvědomuje potřebu interpretace S ohledem na minulá období, kdy
současné výskyty nemusejí odrážet skutečná optima výskytu a nutně je třeba počítat také se
zpoŽděnou odpovědí na proběhlé změny. Řada nastíněných otázek by šla testovat a jsou tak
námětem na další prácl. oceňuji připojení primárních dat, ale zároveň upozorňuji na jejich
kontrolu před kaŽdým takto odvážným činem. Některá data obsahují totiž pár nesrovnalostí,
které vpisuji do příloh tohoto posudku, a které snad neovltvni výrazně dosaŽené výsledky.
Prosím tedy Irenu o jejich kontrolu a případné přepočítání některých ana|ýz' Irena také
upozornila na důleŽité aspekty ochrany písčin v Cechách a sama se zasadila o promítnutí
svých znalostí do praxe spoluprací na dvou plánech péče.
A nyní oÍázky:

1. Bývá zvykem, že s velikostí lokality roste heterogenita zaznamenaných typů, a tím i
nesnadnost jejich popisu. Trochu mi chybí proporciona|ita záznamů u sledovaných
parametrů pro jednotlivé lokality (nevěřím napÍ, že extrémně velikou lokalitu lze
ohodnotit jednotně na celé ploše). Irena vhodně proporčně dělí typy biotopů v případě
historického a současného využití lokalit, tak mi není jasné, proč toto nedělá i pro
ostatní abiotické parametry. otázka a|e zní: Jak se 1ze vypoŤádat s rozdílnou velikostí
navŠtívených lokalít (od 4 do téměř 100 tis. m2,;?

2. Píšeš (str. 40), že není možné posoudit potenciálně vhodnou neobsazenou písčinu, ale
zároveň správně poukazuješ na to, Že jsi studovala pouze obsazené (tedy psamofytní)
.lokality. Já si myslím, Že nějaký objektivní způsob přece jen existuj e a ptám se, zda
v případě využiti všech dostupných moŽných i nemožných údajů, bys tento způsob
vymyslela.

3. odhadovat děje proběhlé na nějaké lokalitě v minulosti přináší hodně potíži. Mám na
mysli kontinuitu vs. diskontinuitu sledu časových událostí, spolehlivost nepřímých
dat, rozdi|né prostorové rozmístění získaných údajů, přenášení znalostí o vegetaci ze
současnosti na děje v minulosti. Ty jsi použI|a přístup holistický, abys potlači\
redukcionistický pohled, který na vegetaci písčin (podle Tvých slov) spíše převládal.
Skloubení obou přístupů přímo vybizi k širší studii, kde'byse studovalyoba rozměry.
Kdybys měla hodně peněz, času a lidí, co bys zača|a studovat na psamofilní vegetaci
čili jaké faktory by Tě při tom zajímaly především?

4. MůŽeme zacházet s daty o jednotlivých časových úsecích iako s nezávislým|? KaŽdý
časový výsek totiŽ obtiskuje historii pÍedcházejícího. NaráŽím na geniální postup
cestování v čase a testování jeho významu pouŽitý v Tvojí práci.



Další drobné nejasnosti. omyly apod.. které se už nevešl)z jako marginálie do originální práce:

Formální kontrola by jistě prospěla (or1ografie, zmatečné odkazy na kapitoly). Pomohla
by souhrnná tabulka s uvedením pouŽitých pronrěnných a frekvencí druhů a se zák|adni
statistickými parametry.

Nemohou se údaje o výskytu Festuca pallens na píscích týkat druhu Festuca glaucina
(pro více informací odkazuji na Petra Šmardu z PřF MU).

Mnoho práce by jistě odpadlo, kdybys použiva|a software JUICE pro klasifikaci vegetace,
který má i příjemné aplikace jako např. rizné indexy diverzity, iradiace, import
Ellenbergových hodnot, klasifi kační software apo d.

Používání Ellenbergových indikačních hodnot bych se raději v Tvém případě vyhnul,
protoŽe jsou to údqe značně mezerovité (někde hodnoty úplně chybí z důvodu chudosti
lokality) anavícje nelze průměrovat nebot' jsou ordinální povahy. Další otázkou je používání
příliš hrubých parametrů (odečtené sráŽky a teploty apod.), kde myslím je s nimi lepší
nepočítat.

Yěta: ,,Zdá se, že druhově nejbohatší jsou lokality vzniklé na přelomu 19. a 20. stol. resp.
50. let 20. stol... je mírně zavádějici, Vypadá to^ že víme, jak bohaté tyto lokality v minulosti
byly, coŽ nevíme.

obr.7 a 8' Bylo by vhodné vážitpři srovnávání období v grafu 7 uďaji z grafu8.

Doplňk)' k primárním datům na CD:

V souboru ,'lokaliyjromennejrostreditvysvetlivky.txt.. chybí ohodnocení geologického
substrátu pro lokality TN7, 10, 11, TC40. Co znamená geologie O uTC4Ol4O?

Dále chybí typ lokality pro TC15, 1l, D13-15. Proč jsou uvedeny dvě hodnoty pro
přítomnost disturbance u JC9, D10, TT1 (má být proporčně rozděleno) . Totéž u popisu týpu
trávníku pro JC9 DIl, 49, 4J , u 56 dokonce třikrát.

Proč je nulová iradiace u TN14, TT16, TT20?
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