Oponentský posudek k disertační práci RNDr. Evy Vávrové
„Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého
v horských smrčinách Krkonoš v období po výrazném snížení imisí SO2“
Posudek předkládá: Ing. Jan Wild, Ph.D.
Předmětem oponentského posudku je disertační práce o rozsahu 151 stran včetně 16 stran
obrazových příloh, ve které autorka prezentuje poměrně komplexní analýzu dynamiky
bylinného patra vegetace a obnovy stromového patra v procesu přirozené obnovy horských
smrčin Krkonoš. Téma přirozené obnovy horských smrkových porostů je velmi aktuální nejen
z lokálního pohledu vybraného pohoří, ale vzhledem k narůstajícímu zájmu jak badatelů, tak
správců lesních porostů o vliv disturbancí na dynamiku lesních ekosystémů, i z širšího
pohledu horských smrčin střední Evropy. Především pak dynamika vegetace bylinného a
mechového patra v procesu obnovy lesních porostů bývá často opomíjena a předkládanou
práce lze považovat za cenný příspěvek právě k tomuto tématu.
Disertační práce je prezentována v poslední době méně obvyklou formou monografie
v českém jazyce. Domnívám se, že právě zvolená forma má největší podíl na horší čitelnosti a
srozumitelnosti textu. Např. společná metodická část pro celou práci velmi komplikuje úplné
porozumění kontextu prezentovaných výsledků a následné diskuze. Čtenář se musí neustále
vracet a pracně dohledávat metodické části (např. popisy velmi podobných statistických
analýz). Dělení do samostatných kapitol odpovídajících struktuře odborného článku s jasně
definovanými dílčími cíli by výrazně prospělo celkové přehlednosti jinak zajímavých
výsledků.
Překvapivě nejsou součástí práce ani autoreferátu publikované výsledky, ačkoliv takové
existují (autorka je předložila na dodatečné vyžádáni recenzenta). Jelikož schopnost
publikovat výsledky v recenzovaném časopise je základním předpokladem pro obhájení
jakékoliv disertační práce, není mi jasné, proč jsou recenzenti o tuto informace ochuzeni.
Celkově lze konstatovat, že:
 Autorka předvedla velmi dobrou znalost relevantní odborné literatury a podařilo se ji
dobře zasadit vlastní bádání do kontextu současných znalostí.
 Autorka kreativně aplikovala metody analýzy prostorových dat v prostředí GIS, které
ji umožnili odhalit detaily časoprostorové dynamiky vegetace.
 Zjištění zejména v oblasti dynamiky přízemní vegetace jsou netriviální a objevné a
posunují poznání v daném oboru.
 Z hlediska metodického lze většinu použitých postupů (především statistických
analýz) považovat za vhodně zvolené. V některých případech však dochází k rozporu
mezi stanovenými cíli (položenými otázkami) a možnostmi daného datového souboru
na dané cíle naplnit (otázky zodpovědět). Jedná se např. o odvození obecných trendů
u vegetace a predikce vývoje porostu na základě současné dynamiky zmlazení –
detaily viz níže.
 Práce je limitována malým počtem studijních ploch vzájemně odlišných hned
v několika parametrech. To minimálně komplikuje, ne-li v některých případech přímo
znemožňuje, zobecnění zjištěných závěrů.
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Komentář a dotazy k jednotlivým kapitolám. Na otázky a komentáře by měla autorka v rámci
obhajoby disertační práce reagovat.
Cíle práce
Cíle práce jsou většinou formulovány jasně, ale některé formulace se překrývají a jsou dle
mého soudu nadbytečné.
Např. neshledávám podstatný rozdíl mezi následujícími cíli: „Zhodnotit prostorovou
dynamiku přízemní vegetace …..“ a „Popsat průběh dynamiky přízemní vegetace …. “
Obdobně: „Zhodnotit vliv mikrostanovištních podmínek na vzcházení a přežívání semenáčků
…“ a „Porovnat příznivost základních typů mikrostanovišť … pro přirozenou obnovu smrku
ztepilého“.
Dále se domnívám, že první z uvedených cílů: „Odvodit obecný trend ve vývoji vegetace
v 80. a začátku 90. let“ nemůže být s využitím prezentovaných dat naplněn. O této otázce lze
spekulovat na základě zjištění z pozdějšího vývoje ploch v rámci diskuze, jak autorka správně
učinila, ale nepovažuji za vhodné jej stanovovat jako jeden ze základních cílů práce.
Literární přehled
Ačkoliv by kvalitní literární přehled měl být u disertační práce samozřejmostí, stále tomu tak
v mnoha případech není. Proto bych rád vyzdvihnul velmi kvalitně zpracovanou literární
rešerši v této práci, která byla i pro mě v mnoha směrech poučná a objevná.
 str. 16. Prezentovaná sukcesní řada je zakončena ústupem Avenella flexuosa.
Zajímalo by mě, zda citovaný zdroj uvádí, čím je tento druh nahrazen? Mimochodem
tato citace (Van Roon 1993) chybí v přehledu literatury.
Metodika
Zásadní problém, který se následně prolíná celou prací, shledávám v koncepci analýz
považující jednotlivé plochy za nezávislá opakování v rámci hlavní sledované proměnné –
stadia rozpadu. Plochy se liší nejen stadiem/časem rozpadu, ale i dalšími vzájemně různě
korelovanými parametry jako je typ rostlinného společenstva, nadmořská výška, historie
porostu před rozpadem. Stávající design trvalých ploch, tak více než o variabilitě smrkových
porostů obecně, vypovídá o variabilitě uvnitř jednotlivých ploch. Je zřejmé, že autorka
nemohla tuto skutečnost ovlivnit, je ale nutné povaze dat přizpůsobit cíle, následné analýzy i
jejich interpretaci. To se ale děje jen v některých případech, kdy jsou jednotlivé plochy
počítány jako kovariáty, v mnoha dalších tomu tak není, nebo to není z metodiky zřejmé.
 Jak by bylo možné design studie modifikovat (myšleno již při zakládání TP), aby bylo
s větší jistotou možné závěry zobecnit např. na jednotlivá rostlinná společenstva
a/nebo stadia rozpadu?
 Postrádám bližší charakteristiku trvalých ploch např. formou fytocenologického
snímku. Existují vůbec takové záznamy?
 Dále z popisu lokalit není zřejmé, zda se plochy odlišují jen intenzitou imisního
poškození, nebo i časem kdy došlo k rozpadu porostu a tedy i dobou následných
sukcesích změn?
 Jak byly zastoupeny jednotlivé typy mikrostanovišť v sebraném datovém souboru?
 Jak byla při terénním odečtu stanovena hranice mezi hustým a řídkým porostem. Jak
se na tomto stanovení odrazila přítomnost fertilních výhonů především u druhu
Avenella flexuosa? Mohla při tomto stanovení hrát roli o doba provedeného odečtu –
tedy stav vývoje vegetace v konkrétním roce?
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 Jak byl v rámci analýz ošetřen fakt, že data o procentické pokryvnosti nemají normální
rozdělení?
Str. 32 a dále: Slovní popis budování geodatabáze považuji za zbytečně detailní - jedná se o
zcela standardní relační databázi. Bohatě postačuje prezentované grafické zobrazení (obr. 3).
Stejně tak považuji za nadbytečný detailní popis standardních funkcí software ArcGIS, který
by našel své místo spíše v bakalářské či nejvýše diplomové práci.
 Str. 36: Zaručí přiřazení půdního typu středu/centroidu čtverce opravdu vždy to, že
bude přiřazen převažující půdní typ v daném čtverci?
Výsledky
Celkově jsou výsledky komentovány jasně, i když velké množství podobných analýz je
poněkud nepřehledné a čtenář se přímo utápí v záplavě podobných ordinačních grafů.
Postrádám další grafické vybavení práce jako sloupcové či plošné grafy, které by
prezentovaly např. zastoupení jednotlivých mikrostanovišť, četnosti semenáčů na stanovištích
apod. Přímé gradientové analýzy by bylo vhodné také doplnit výsledky ve formě tabulek, kde
by byly patrné jednotlivé vysvětlené variability, proměnné zahrnuté do modelu apod.
Přízemní vegetace
 Celková vysvětlená variabilita je v mnoha analýzách i s využitím všech měřených
parametrů relativně malá. Které další, v práci nepostihnuté, parametry prostředí
mohly ovlivňovat sledované závislé proměnné (typ mikrostanoviště, její změnu
apod.)? Nebo lze zbytek variability přisoudit spíše stochastickým procesům?
 Str. 48: Autorka uvádí, že fluvizemě byly kolonizovány druhem Avenella flexuosa
s odkazem na Obr. 10. na téže straně. RDA ordinační graf ale spíše ilustruje opačný
trend a to negativní vztah mezi fluvizeměmi a výskytem druhu A. flexuosa.
 Str.48: Je možné, že elevace jsou výsledkem procesu akumulace opadu a kořenů
V. myrtillus a její vazba na elevace je spíše důsledkem tohoto jevu, než primární
vazbou druhu na tento typ mikroreliéfu?
 Str. 50: Lze rozdělení analýzy dynamiky přízemní vegetace na 2 období (1995-2002 a
2002-2006) zdůvodnit jinak než počátkem vlastní aktivity autorky na projektu v roce
2002 a nemůže toto umělé dělení času ovlivnit výsledky provedených analýz?
 Měla na změny pokryvnosti druhu vliv přítomnost téhož druhu ve čtverci (vegetativní
šíření, facilitace)?
Přirozená generativní obnova
 Vzhledem k typicky shlukovitému výskytu zmlazení je možné, že zcela znáhodněný
výběr ploch dobře nereprezentuje celkovou strukturu zmlazení na plochách? Existuje
odhad celkového počtu zmlazení na celých plochách založený ne jiném zdroji než
metrových čtvercích? A pokud ano, jak je tato struktura reprezentována v rámci dat
z metrových čtverců?
 Jaké jsou konkrétní analyzované počty jedinců v jednotlivých typech mikrostanovišť?
Z prezentovaných dat odhaduji, že u některých typů velmi malé, ale konkrétní údaje
práce neobsahuje? Může to mít vliv na vypovídající hodnotu provedených analýz?

3

 Data o měření stáří jedinců jsou prezentována jako absolutní. Při odhadu věku pomocí
počítání přeslenů, ale vždy dochází k nějaké chybě. Byla tato chyba nějak
kvatifikována a je možné odhadnout jaký má vliv na prováděné analýzy?
Zásadně nesouhlasím s extrapolací odvozených křivek přežívání na výrazně delší období než
poskytuje analyzovaný datový soubor. Je známo že mortalita smrku, ale obecně i dalších
dřevin, se výrazně liší v různých věkových/výškových kategoriích. Odvození přežívání
v dospělosti na základě mortality v raných stádiích vývoje tak nutně musí být velmi
nespolehlivé a zavádějící.
Stejně tak není tedy možné použít tyto údaje pro odhad potřebného množství semenáčků či
semenáčů pro obnovu porostu. Na vývoj porostu budou mít vliv i další faktory jako je
prostorové pattern (shlukovitost) zmlazení. Také není zřejmé, zda předchozí stav porostu je
stavem přirozeným (vzhledem k absenci mrtvé dřevní hmoty a znalosti historického vývoje
zalesnění Krkonoš spíše nikoliv) a tudíž nemusí být stavem cílovým, se kterým bychom měli
současný vývoj srovnávat.
I přes možná poměrně kriticky vyznívající posudek, považuji práci RNDr. Evy Vávrové
z věcného hlediska za kvalitní a z pohledu recenzenta ji doporučuji k obhajobě.
Průhonice, 1.3. 2010
Ing. Jan Wild, Ph.D.
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