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Posudek školitele na diplomovou práci Petry Šimonové ,,Vliv převrstvení povodňovým

sedimentem na vegetaci aluviálních luk..

Eko1ogická studie navazuje na sérii diplomových prací (Janouškováz}}I, Koppová 2002,

Koppl z1óz,Peterová 2005) věnovaných popovodňovým procesům v nivě Tiché orlice

ovlivněné ,,dvousetletou vodou., v r. 1997 apŤirozenými menšími záplavami v dalších letech.

Zminěnépráce se snažily rozmanitými metodickými přístupy postihnout změny, které

extrémní povodeň r,yvoiala. Cílem hodnocené studie bylo především blíže objasnit

bezprostřódní účinek náplavovóho sedimentu na luční spoleěenstvo, na změnu jeho skladby

jak co do druhů, tak živótních strategií, a na schopnosti rostlin regenerovat po disturbanci a

podílet se na obnově porostu.
Práce má82 stran přiměřeně proložených barevnými grafy, diagramy a fotograťtemi,

nechybějí shrnující ta6ulky, důleŽitý je trojrozměmý model zkoumaného terénu a příloha

s ekvivaienty ,*,t,l,|,xók rostlinných druhů zahrnutých do pozorování a pokusů. Citovaná

literatura obnáší téměř 80 titulů - pŤeváŽně ýznarnné mezinárodní práce k tématu.

Autorka se snaží odpovědět ni2,ak\uďni otázky: (1) Jaký vliv má hloubka a doba

převrstvení sedimentem na počet druhů a na další parametry porostu?' a (2) Jak závisí

di,t,ib,'.. druhů v nivě na morfologii a jiných charakteristikách terénu?

PouŽitý soubor metod zahrnuje nejen terénní záznamoyé metody (uzpůsobené

fftocenolágické snímky ve čtvercích, transekty), tak experimentální metody (Íízeft vrstvení-

simulace naptavu;. Při statistickém zpracováni daÍbyly pŤevaŽně pouŽity metody nepřímé

ordinace (PCA' ata|ýzahlavních komponent), dále ANovA' RDA, CCA a DCA.

Mezi znaěný,n póčt.* ýsledků je zajimavé např. to, že v pokusných variantách

s převrstvenírnporostu měla prbkazný vliv na sníŽení biodiversity pouze vyšší hloubka

sádimentu (20 óm) a menší úbytek druhů při převrstvení v různých obdobích ročního cyklu se

projevil při květnovém proti srpnovému zásahl' Mezi Životními formami jsou nejlépe

adaptovany na překonav fuibaiíéry náplavu geofyty a hemikryptoffty, nejméně chamae$zty.

Při jarním načasování tvorby pouóaRo.,ych sedimentu je průkazný nárůst biomasy porostů.

Terénní elevace resp. vertikilní uspořádání nerovností v nivě máprtkazný vliv na druhové

sloŽení vegetace.
Provedení práce Ize pochválit nejen po stránce vhodné volby designu při sběru dat a jejich

lyhodnocení, ale také po stránce foimáiní: nebývá zcela samozŤejméjen minimální mnoŽství

překlepů a drobných technických nedostatků'' 
Ráá bych polózil pouze některé doplňující otázky, na nichž můŽe autorka demonstrovat

způsob rozvíjení úvah v daném tématu:

(1) Simulace povodňového náplavu zasypáním: Nakolik věrně pokus napodobuje realitu

resp. jaky stupeň extrapolace heóčekávatjako realistický? Co by teoreticky mohlo vadit a jak

se s tím vyrovnat?
(2) Je možné z práce odvodit, jaká je mezni mocnost vrstrry náplavu, kdy se obnova

po'o.tudějeuŽtéměřjennoýmosídlením(přísunemdiaspor)?
(3) Ke snížení poeiu druhů nedošlo qýhraáně na převrstvených plochách, ale do jisté míry i

na kontrolá ch,Lzepoát. kvalitativních změn usuzovat na příěiny úbytků (iné než je vlastní

disturbance převrstvením)?
Závěr:Práce si klade íelevantní otžnky,je propracovanou a konzistentní studií, jeŽpÍi

testování hypotéz využivávíce metodických přístupů, interpretace ýsledků odkazuje na

dostatečnou diskusi, v technickém provedení nejsou zásadni nďostatky. Pýclprylg
doporučuji k obhajobě, ataké k brzké publikaci.
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