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Oponentský posudok na dizertačnú prácu In. Michala Friedla: Geobiocenologická diferenciace
lesa a krajiny jako podklad lidské činnosti v krajine.
Predložená prácaje pomerne rozsiahlym dielom (256 strán + 20 elektronických príloh). Je zostavená
zo štyroch tematických celkov, ktoré sú prezentované autorovými publikáciami. Tri z nich sú
reprodukované v originálnej podobe a dve sú upraveným výberom z väčších textov. Okrem toho je
v úvode práce rozobraná problematika geobiocenologie ako vedného odboru, jej histórie
a biogeografickej diferenciácie krajiny. Nasleduje metodika spracovania - samostatne pre každý okruh
výsledkov práce. Záver práce tvorí súhrn, ktorý je čiastočne sumarizáciou výsledkov a diskusiou.
Ako sám autor uvádza, zadanie práce aj jej téma bola značne široká, a tak do práce zaradil štyri
odlišné témy formulované ako čiastkové ciele. Odlišnosť cieľov je však premostená širokým záberom
samotnej geobiocenológie a touto šírkou autor dokumentuje svoj široký prehľad, ktorý je pre
geobiocenológa nevyhnutný. V tomto svetle môžeme chápať tematickú heterogenitu práce ako
pozitívnu a žiadúcu. Samozrejme, že by bolo lepšie témy zoradiť do logickejšieho sledu a doplniť
ďalšie aby bola šírka problematiky naozaj naplnená. To ale ani nie je reálne v rámci obmedzeného
rozsahu doktorandského štúdia a veľkosti dizertačnej práce.
Svoj prehľad v odboru geobiocenológie autor najlepšie ilustruje výborne napísanou kapitolou 4
o histórii odboru. Tá by bola hodná samostatnej publikácie a/alebo zaradenia do učebných textov.
Tento ľahko čitateľný a súčasne vysoko fundovaný a informačne hutný text ukazuje vývoj odboru
v hraniciach bývalého Československa až do súčasnosti.
Zo štyroch tém,je na vysokej vedeckej úrovni spracovaná najmä prvá (starobylé výmladkové
lesy) a druhá (hodnotenie typologického klasifikačného systému), výsledky ktorých boli publikované
v karentovaných časopisoch. K prvej téme by bolo vhodné aspoň v diskusii otvoriť problém
klimaxovej vegetácie na stanovišti výmladkových dubín. Autor uvádza, že rekonštrukcia pôvodnej
podoby týchto lesov bola limitovaná už v Zlatníkových mladých rokoch absenciou ich zvyškov, čo
podporujú aj publikované výsledky. Chcel by som však poznať autorov názor na zmeny druhového
zloženia - v drevinovej skladbe aj v zložení nedrevinovej synúzie podrastu, a na predpokladaný vývoj.
V histórii typológie a lesníctva všeobecne sa napr. značne podceňoval o zastúpenie hraba a cenných
listnáčov a trávnaté dubiny sa považovali za klimax ...
K druhej téme chcem poznamenať, že nesúlad klasifikácie ekotopov a fytocenóz môže vyplývať
z viacerých faktorov, ktoré štúdia nezahrnula. Interpolované klimatické a topografické veličiny sú
stále len modelom reality a najprv by bolo potrebné poznať ich chybu či potenciálnu odchýlku od
reálne nameraných vlastností ekotopu na mieste fytocenologickej plochy. Výsledky by som
ne interpretoval ako zlyhanie fytoindikácie ale skôr ako námet na jej spresnenie (o čo sa stále
pokúšame aj na Slovensku), ktoré by v konečnom dôsledku malo viesť k výraznejšiemu priblíženiu
oboch klasifikácií. Zajasný prínos považujem potvrdenie diferenciácie prírodných lesných oblastí ČR
na oblasť karpatskú a hercýnsku, pričom ma prekvapuje, že doteraz toto delenie nebolo zavedené.
Aplikácia zlatníkovskej klasifikácie lesov v ukrajinských Karpatoch je krásnym príkladom
využitia pre prax, preukázanie univerzality tohto klasifikačného systému a súčasne jeho navrátenie do
kolísky, kde vznikol za čias Zlatníkových prieskumov na Podkarpatskej Rusi. Táto stať zaberá 96
strán, na ktorých sú mnohé detaily, ktoré by patrili do záverečnej správy projektu, v rámci
dizertačného spisu by však mali byť umiestené skôr do príloh. K obsahu mám isté výharady.
V kapitole 9.1.2.2. uvádzate charakteristiky vegetačných stupňov a edafických radov, ktoré nie sú
prispôsobené flóre modelového územia (Gorgany, na sever od hlavného hrebeňa) ani celých
Východných Karpát. V charakteristikách sa uvádzajú druhy typické pre západnú časť Západných
Karpát (napr. Dentaria enneaphyllos) a úplne chýbajú druhy východokarpatské. Takisto sa
nezohľadňujú odlišnosti v rozšírení niektorých bežnejšie rozšírených druhov podrastu - napríklad
absencia druhu Avenellaflexuosa v časti Východných Karpát. Závažnejšie je však nezohľadnenie
špecifík v drevinovom zložení - napríklad v nižších vs uvažuje s druhom Quercus cerris, ktorý je však
v danom území extrémne vzácny a netypický (jediná lokalita na hranici s Rumunskom ...), ďalej
odlišnosť vegetačnej stupňovitosti v južnej a severnej časti územia rozdeleného hlavným hrebeňom.
Na severe je oproti takmer čisto listnatému juhu naopak prevaha jedle a to od nižších až po vyššie
polohy, kde je prirodzene aj viac smrečín, čo platí aj pre Gorgany. V subalpínskom stupni zase často
chýba kosodrevina (zrejme prirodzene) a naopak tu nachádzame jelšu zelenú (Alnus viridis), s ktorou

akoby autori vôbec nerátali. Existuje aj ukrajinské definovanie vegetačnej stupňovitosti (či lesných
zón), ktoré by mali autori minimálne citovať.
K posledej téme už prebehlo veľa diskusií na vedeckých fórach, tak si len dovolím zopakovať, že
určenie hranice 8 a 9 vs (teda hornej hranice lesa) do výšok pod 1300 m považujem za diskutabilné, aj
keď je určenie hranice v prípade plynulého prechodu do smrekovej ("kleče") len relatívne. Je možné,
že efekt dlhodobej pastvy tak silne deformoval obraz vegetácie vo vrcholových polohách Hrubého
Jeseníku, že je ťažké si predstaviť súvislé lesy až tesne pod vrcholy či vrcholové plošiny, čo by
zodpovedalo analogickým príkladom z iných pohorí v širšom regióne. Podobne alpínsky stupeň vo
výškach okolo 1400 m je trochu nadsadený, napriek tomu, že sa tu alpínske druhy ojedinele vyskytujú.
Príklady treba hľadať napr. v ukrajinských a rumunských Karpatoch, kde svetIomiIné alpínske druhy
vplyvom intenzívnej pastvy schádzajú až do výšok pôvodnej hornej hranice lesa.
Tieto pripomienku sú už len rozšírením diskusie k daným témam. V každom prípade sú všetky
príklady prác doktoranda spracované na vysokej odbornej úrovni a sú bezpochyby prínosom pre vedu
všeobecne ako aj pre geobiocenológiu. Témy sú aktuálne (niektoré už dlhé desaťročia a iné ako
výmladkové lesy patria k najmodernejším) a všetky majú potenciálne veľké využitie v praxi, či už
lesníckej alebo v ochrane prírody a krajiny. Cieľ práce považujem za splnený a celkove prácu
hodnorím vysoko aj keď vedecká úroveň jedotlivých častí je odlišná. O kvalite samotného dizertanta
svedčí 7 záznamov v databáze SCOPUS, z toho 4 v CC časopisoch. Prácu preto odporúčam
k obhajobe.

Vo Zvolene, 8.8.2019
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