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oponentský posudek na diplomovou práci Petry Šimonové Vliv převrstvení povodňovým
sedimentem na vegetaci aluviálních luk

RNDr. Zdenka Hroudová, CSc.
Botanický ústav AV ČR Průhonice

PředloŽená diplomová práce se zabývávelice aktuálním azajímavým tématem - účinkem
záp|av na vegetaci v říční nivě. Je zaměřenana detailní studium reakce rostlin na převrstvení
náplavem, zejména schopnost regenerace jednotlivých druhů tvořících luční ekosystém.
Práce je klasicky členěna na úvodní kapitolu, která nás přehledně seznamuje s problematikou
a stanoví pracovní hypotézy, obsáhlou metodickou část, výsledky, diskusi azávěr. Práce je
pěkně přehledně psána a díky tomu, Že v úvodu j sou j asně formulován y otázky , na které je
třeba odpovědět,jejasný i postup prací, vedoucí kjejich zodpovězení. Jádrem práceje tórénní
experiment hodnotící ťaktory, které ovlivňují regeneraci vegetace po převrstvení náplavem;
tento experiment je doplněn zmapovénim struktury vegetace navymezeném prostoru v nivě a
jejím srovnáním s některými stanovištními faktory. Kladem práceje dobře promyšlený
experimentální design i následné statistické hodnocení výsledků. Experiment posk}.tl
dostatečná data k tomu' aby bylo moŽno vyhodnotit vliv jednotlivých faktorů na regeneraci
rostlin. Výsledky jsou vhodně graficky prezentovány a patřičně diskutovány Ve srovnání
s dalšími literárními prameny, rovněŽ prostudovanáltteraturaje adekvátní tématu. Práce je
dobře provedena i po formální stránce, v textu je minimum překlepů a chyb. Vcelku je
předloŽená diplomová práce příkladem toho, jak i práce nevelká stránkovým rozsahem můŽe
bý dobrá obsahově. Ikdyž mi autorka neposkytla příliš příleŽitostí k výkám a kritickým
poznámkám, přeci jen bych zde rádauvedla několik otázek a připomínek:

S precizním statistickým hodnocením poněkud kontrastuje způsob ziskávániněkterých dat
odhadem, např. při terénním mapování stanovení mnoŽství stařiny a typu substrátu:
1. odhad množství stařiny byl proveden V procentech - předpoklád ám, žejde o procenta
plochy, pokrýé stařinou. V závislosti na druhovém sloŽení i produkci biomasy se ale plochy
mohly lišit i tloušt'kou vrstvy stařiny, která pak působí jako mulč - nebylo by vhodné stanovit
množství stařiny váhově ?
2, Jestllže pouŽíváme při hodnocení sloŽení substrátu termíny jako písek a štěrk, měly by
obsahově odpovídat tomu, co se skrývá pod pojmem písek a štěrk v pedologické terminologii
fiinak nejsou výsledky pouŽitelné pro srovnání s jinými pracemi). vetoaiu1e zde popsána-
poměrně vágně: typ substrátu byl hodnocen 

''... 
prozkoumánímvzorku půdý z hloubky cca

10-j0 9P poa povrchem a zjištěním mnoŽství přítomného písku a štěrku. MnoŽství písku a
štěrku jšem odhadovala na jednoduché stupnici 0-4 (vůbec - velmi málo - málo - středně -
hodně)... Je jasné, že tento postup není reprodukovatelný jinou osobou; kdyžužbyly vzorky
půdy odebírány, bylo by určitě správnější (a ani ne o moc pracnější) vzorek prosít a stanovit
podíl písku a skeletu váhově.

Str. 16 - ráda bych věděla, co si v našich podmínkách představujete pod pojmem ,,potenciál
pro adaptaci rostlin" - viztab. I

str.24- 
',vliv převrstvení sedimentu na mokřadní ekosystém - druh Sagittaria longifolia,, -

nebyla to Sagittaria latifolia, stejná práce citována na str. 19 ?

str' 60 - vysvětlení negativního vlivu hloubky zasypánírostlin ome zenímfotosyntézy je jistě
v pořádku' a pravděpodobně tu hraje roli i to, jestli vůbec má rostlina zásobní látky



/

V podzemních orgánech fiestli měla moŽnost produkty fotosyntézy někam ukládat) - pak
záIeží na tom, jestli je vyčerpá dříve neŽ proroste pískem nebo ne. Jak ale vysvětlíte to, že 20
cm vrstvu písku byly schopné prorust zejména některé traviny (Poa sp., Phalaris arundinacea
- viz str. 64)? Jaké vlastnosti jim to asi umoŽnily? Phalaris je klonální rostlina; nemohlo to
bý ovlivněno propojením podzemního oddenkového systému s okolím čtverce ? Jak moc
vůbec mohl byt růst rostlin v zasypaném čtverci ovlivněn okolím čtverce?

PředloŽená práce podle mého názoru splňuje podmínky pro diplomovou práci magisterského
studia a doporučuji ji k obhajobě.
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