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Diplomová práce Taťány Červinské se zabývá produkcí CO2 na polích obdělávaných orbou a 

půdoochrannými technologiemi. Autorka prováděla terénní měření produkce CO2, které 

doplnila výsledky laboratorních měření. Zvolený typ práce odpovídá zaměření a cílům 

předložené diplomové práce. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny a odpovídajícím 

způsobem prezentovány. Jak terénní, tak i laboratorní metody použité v práci jsou časově 

poměrně náročné a z objemu dat, prezentovaných v diplomové práci, vyplývá nemalé úsilí 

autorky při jejich shromažďování. 

Téma práce je aktuální a logicky navazuje na předchozí poznatky. Cíle práce jsou jasně 

definovány v úvodu, ale poněkud lépe mohly být formulovány hypotézy. Použité metody, 

postup získávání dat a jejich statistické vyhodnocení jsou na dobré úrovni a odpovídají 

zaměření práce. Také prezentace dat je na odpovídající úrovni. Nicméně v závěrech bych 

uvítal, vzhledem k zaměření práce, odpověď na otázku, do jaké míry ovlivňují rozdílné toky 

CO2 z půdy zásobu C v půdě. 

Použité literární zdroje jsou v souladu se zaměřením práce a lze říct, že autorka shromáždila 

dostatečné množství podkladů pro formulaci cílů. 

Práce je dobře napsaná, ale více pozornosti mohlo být věnováno jazykové stránce textu. 

V textu je také řada překlepů. Literární úvod je celkem dobře zpracovaný, ale mohl být více 

zaměřený na zvolené cíle diplomové práce. Některé kapitoly v úvodu mohly být zkráceny 

nebo sloučeny, především části zaměřené na výměru zemědělské půdy, fyzikální vlastnosti 

půdy a legislativu. Nopak, větší pozornost mohla být věnována vztahům mezi systémem 

zpracování půdy, produkcí CO2 a úbytkem uhlíku z půdy, v souladu se zaměřením a názvem 

práce. Kapitola „1.3 Půda“ se poněkud nelogicky zabývá strukturou půdy. V kapitole „Orba“ 

není z textu příliš patrné, kdy se mluví přímo o orbě a kdy o jiných operacích orebného 

systému zpracování půdy. 

K předložené práci mám následující doplňujícící otázky: 

Představuje laboratorní respirace, stanovená uvedeným postupem, skutečně potenciální 

dýchání mikrobů? 

Byly mezi různě obdělávanými plochami rozdíly v produkci biomasy rostlin a pokud ano, 

mohly mít tyto rozdíly vliv na produkci CO2? 

Přes uvedené výhrady byla předložená diplomová práce vytvořena na základě smysluplných 

pokusů, které byly odpovídajícím způsobem provedeny a vyhodnoceny, proto doporučuji aby 

byla přijata k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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