
Oponentský posudek 

 

Bakalářská práce: Prime efekt a jeho vliv na akumulaci půdní organické hmoty během 

sukcese“ se skládá jednak z rozsáhlé rešeršní části týkající se jevu rychlého rozkladu 

organické půdní hmoty a zahrnuje i několik experimentů. Práce je obecně zpracována na 

kvalitní úrovni a přes některé nešťastné formulace je i dobře srozumitelná. Rešeršní část 

zahrnuje 28 citací, kde naprostou převahu tvoří anglicky psané recentní práce publikované 

v impaktovaných časopisech a podle mého názoru je kvalitně zpracována. V experimentální 

části zvolila autorka vhodný model nerekultivovaných i rekultivovaných výsypek s velmi 

rozdílnou škálou stáří a testovala přídavek sacharidů a jejich vliv na zmíněný jev. Autorka 

došla k  výsledkům, které ukazují zajímavé trendy v souvislosti s priming efekty. Práci bych 

vytknul jen několik formálních připomínek, které jsou však podle mého názoru pouze 

marginální.  

 

Formální připomínky: 

Str. 9, řádek 14: Má být „ huminové“ místo „humusové“ 

Str. 10, řádek 28: Nevhodná formulace o „pravidelné a komplikované“ molekule a 

snadnosti přístupu enzymů. 

Str. 11, řádek 11: Chybí: „méně“ než 200 μm.  

Str. 12, řádek 1: Neměla jste namysli polymery místo polysacharidů? 

Str. 12, řádek 6: Citace má být: Frouz a Šimek, 2009 

Str. 13, řádek 25: Namísto „látky“, by bylo vhodnější „prvky“.  

Str. 16, : Obecně bych se vyvaroval používání „složitější substráty“ a používal bych 

např. obtížněji utilizovatelné, nebo využitelné.  

Str. 16, poslední 2 odstavce: Opakuje se popis r-stratégů; není vysvětleno za jakých 

podmínek K-stratégové „ rostou“ a navíc nezvyšují množství enzymů, oni je přímo produkují. 

Str. 16, poslední řádek: Nevhodná formulace: „jsou parketou“.  

Str. 18, řádek 3: Opět popis r-stratégů. 

Str. 18, 2. ostavec: 1. věta je nesrozumitelná. 

Str. 18, poslední ostavec: …využívají svorně stůl oplývající potravou… 

Str. 19, řádek 20: Místo „spolu metabolizovat“ se běžně používá kometaboliozovat. 

Str. 20, řádek 13: Chybí velké V.   

Str. 23, poslední řádek: Místo: „nezúčastnilo“ by bylo vhodnější „nezreagovalo“. 

Str. 28, řádek 6: Nevhodná formulace „směrodatné odchylky nedovolují verdikt“ lépe 

„experimentální chyba“.  

Str. 28, řádek 13: Nevhodná formulace „nejvíc mikroorganismů“ lépe „nejvyšší 

biomasa“.  

Str. 28, poslední řádek: Místo „ošetření“ lépe „přídavek“. 

 

Dotazy k diskuzi: 

Proč si myslíte, že priming efekt při nižších koncentracích kosubstrátů je u vzorku 40A 

zdánlivý? Jsou výsledky pro jednotlivé kosubstráty statisticky odlišné od sebe? 

Uvádíte, že u vzorku 25F pro nižší koncentrace pochází pravděpodobně CO2 po přídavku 

glukosy z mrtvé mikrobiální biomasy, a tedy usuzujete opět zdánlivý priming efekt. 

Byly tyto hodnoty biomasy od sebe významně odlišné, a to i při vyšších koncentracích?  

Jak si vysvětlujete nejvýraznější priming efekty vzhledem k charakteru vzorku 25F a co 

myslíte tvrzením na str. 30 ř. 4 „bohaté mikrobiální osídlení“? 

Jak souvisí snadná utilizovatelnost substrátů s promícháváním půdy (str. 30, 1. a 2. odstavec).  

 

 

I přes uvedené drobné formální nepřesnosti je práce kvalitně zpracována a podle mého 

názoru splňuje všechny náležitosti bakalářských prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 10.6.2010       Tomáš Cajthaml 


