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Diplomová práce Bc. Kateřiny Fryčové byla vypracována pod vedením školitele doc. Ing. 

Mgr. Jana Frouze, CSc. Práce se zabývá aktuálním tématem složení půdní organické hmoty. O 
významu půdní organické hmoty a jejích vlastností jak pro půdu samotnou, tak pro koloběh 
uhlíku v prostředí není pochyb a autorka se tomuto významu také v práci zevrubně věnuje 
v úvodu práce.  

Práce je poměrně rozsáhlá, má téměř 100 stran. Nejrozsáhlejší částí práce je literární 
rešerše věnovaná složení půdní organické hmoty, jejímu vlivu na ostatní vlastnosti půdy, 
rozkladu organické hmoty a jeho dynamice, stabilizaci půdní organické hmoty, a také metodám 
frakcionace. K této části mám několik poznámek, připomínek a dotazů: 
• Autorka čerpala z velmi rozsáhlého souboru prací, převážně zahraničních, což je třeba ocenit. 

Bohužel se při tom nevyhnula nesprávnému překladu některých pojmů či zbytečnému 
zavádění anglických výrazů tam, kde existuje české slovo nebo alespoň slovo již zavedené, 
byť cizího původu. Mám na mysli například používání pojmu „silt“ namísto českého 
označení prach, „typ půdního managementu“ namísto způsobu hospodaření na půdě, aj. 
Organická hmota má nějaké složení, nikoliv kompozici, a podléhá rozkladu spíše než 
dekompozici. V zemědělství se používá omezené zpracování půdy, nikoliv „redukovaná 
orba“. Pracujeme s chemickými látkami, nikoliv „substancemi“ (s. 16). Rostliny využívají 
živiny spíše než „nutrienty“ (s. 17). V půdě se vyskytují období zamokření spíše než 
„periody“ (pokud se nejedná o opakovaný jev; s. 20). Pro „3-way ANOVA test“ existuje 
české označení „třícestná analýza rozptylu“ (kapitola výsledky - s. 68, diskuse - s. 74). 
Používání slova „treatment“ tam, kde se běžně v češtině používá pojem varianta, pak už 
považuji vyloženě za prznění češtiny. Diskutovat lze i o nezbytnosti používání slova „pool“.  

• V některých případech byla použita nepřímá citace namísto původního zdroje (např. 
Vokurková, 2010, na s. 13). 

• Rešerše je velice zevrubná a důkladná. Tím spíš mě překvapilo, že se autorka nezmiňuje o 
novější teorii huminových látek, tedy že to nejsou obrovské polymery, za něž se tradičně 
považují, ale tzv. „supramolekulární asociace malých molekul“. Podrobně tuto teorii 
vysvětluje prof. Alessandro Piccolo (Soil Science 116 (11), 2001: 810-832). Podle mého 
názoru se k této teorii kloní už většina půdních chemiků ve světě. 

• Lze hovořit o „elementárních sloučeninách“ (s. 10)? A elementárních prvcích (s. 17)? 



• Periodické střídání zaplavení a vysychání je příznivé spíše pro humifikaci než pro 
mineralizaci (s. 10). 

• Práce Kolář et al. (2009) – s. 11 - není v seznamu literatury. 
• Vysvětlení jednotek kationtové výměnné kapacity není zcela přesné (s. 15): nejedná se o 

množství molů kationtů, ale nábojů.  
• Velikost KVK jílových minerálů je obvykle uváděna výrazně vyšší než je uvedeno na s. 16.  
• Na s. 18 je uvedeno, že „zvýšení vstupů organického materiálu o 400 g.m–2

 za rok 
ponecháním posklizňových zbytků obilovin na poli má za následek nárůst množství půdní 
organické hmoty o 1,2 kg m–2.“ Za jak dlouhé období k tomuto nárůstu dojde? Jistě ne za 
jeden rok. 

• Illit patří také mezi jílové minerály typu 2:1, nikoliv 1:1 (s. 29). 
• Komplexace organické hmoty není totéž co navázání na minerální složku půd, jak by 

napovídal text na s. 31. 
• Hlavní příčinou větrné eroze je podle mého názoru vítr, nikoliv orba (s. 33). 
• Jaký je český název pro „sodium poly-tungstate“ (s. 35 a dál)? 

 
Kapitola Materiál  metodika popisuje použitý materiál, způsob založení pokusu a 

inkubaci, a dále provedené analýzy. Zde mám rovněž několik připomínek a dotazů: 
• Uvítal bych bližší popis lokalit odběru vzorků a vlastnosti stanoviště a minerálních vzorků. 
• Nepřesná je myslím věta na s. 40: „...materiál byl vždy po třiceti gramech navážky podroben 

nejprve frakcionaci podle Zimmermanna a následně podle Sixe.“ Nejedná se zde asi o 
následnou frakcionaci na jednom vzorku, ale o dva postupy použité souběžně (byť nikoliv 
současně) na oddělených částech vzorků. 

• Jer správně „polyethenyl benzen“ (s. 42)? „Deionizovaná“ voda, nikoliv „neionizovaná“. 
• Jaká byla koncentrace činidel při stanovení DOC (s. 44)? Chybně je H20 místo H2O v rovnici 

3.4. V rovnici 3.5 nejsou závorky spárovány. 
 
Výsledky jsou bohatě dokumentovány pomocí grafů a tabulek a dále jsou rozebrány 

v části diskuse. K těmto dvěma kapitolám mám rovněž několik poznámek, dotazů a připomínek: 
• Používání několika sad zkratek a symbolů je poměrně matoucí a snižuje přehlednost 

výsledků. Např. S+A: sand + aggregate, ale současně S je používáno pro prach (silt) a A pro 
opad olše, a navíc je použito označení frakcí organické hmoty S jako pomalá (slow) a A jako 
aktivní. 

• Poměrně nesrozumitelně se mi jeví rozdíl mezi pojmy „relativní hmotnosti“ a „relativní 
množství uloženého uhlíku“ – množství není vyjádřeno jako hmotnost? K čemu je to 
relativní? Takto se to objevuje v popisech obrázků, u samotných grafů pak ale je „% 
zastoupení na celkové hmotnosti vzorku“ a „% podíl na množství uloženého uhlíku“. Tato 
označení by bylo vhodné sjednotit a jasněji vysvětlit rozdíl mezi nimi, protože se to týká 
skoro všech grafů ve výsledcích. 

• Překvapivý je poměrně vysoký podíl pasivní frakce organické hmoty (více než 30 %; s. 52, 
obr. 4.2), vzhledem k tomu, že organická hmota byla v kontaktu s minerálními částicemi 
pouze necelé 2 roky. Lze z toho vyvodit závěr, že tvorba pasivní frakce je takto rychlá, nebo 
že interpretace uvedených frakcí jako pasivní organické hmoty není úplně správná? 

• Jazykově i obsahově je nepřesná formulace na s. 54: „Sixův aktivní pool vykazoval strmější 
závislost s respirací než Zimmermannův.“ Jazykově proto, že závislost může být něčeho na 
něčem, nikoliv s něčím (ale může existovat vztah respirace s aktivní složkou organické 
hmoty). Obsahově je to nepřesné proto, že v případě frakcionace podle Zimmermanna je 
směrnice lineární funkce 2010 zatímco v případě frakcionace podle Sixe pouze 1080, takže 



strmější je závislost v případě Zimmermanna. Opticky se to možná jeví jinak, neboť na ose x 
v obr. 54 má každý graf jinou stupnici. 

• Poněkud nešťastně jsou popisy grafů 4.5 a dalších uvedeny až na další straně. Snižuje to 
přehlednost práce. Nebylo by také vhodnější v těchto grafech přepočítat zjištěné výsledky 
např. na 100 g než je uvádět na 30 g vzorku? 

• Označení „typ půdy“ není z hlediska pedologie přesné: půdním typem se rozumí černozemě, 
kambizemě atd. V tomto případě, kdy se jedná pouze o rozlišení na jíl a písek, lze hovořit o 
druhu půdy nebo o zrnitosti. 

• Nepřesně zní věta „...v případě alternativ s pískem bylo signifikantně více uhlíku vázáno na 
frakce coarse POM, resp. POM, než na jílové vzorky.“ Výstižnější by bylo zakončení „...než 
u jílových vzorků“ (s. 73).  

 
Závěr práce shrnuje získané výsledky. Nelze souhlasit s tvrzením o strmosti závislosti 

respirace na aktivní složce organické hmoty, jak jsem uvedl již výše. Autorka se vyvarovala 
nepodložených zobecnění získaných výsledků. Přesto si myslím, že by v rámci obhajoby mohla 
sdělit svůj názor na tyto otázky: 
• Práce porovnávala dvě metody frakcionace organické hmoty. Kterou z nich by tedy 

považovala na základě svých výsledků či zkušeností s jejím prováděním za vhodnější a 
doporučila by ji? 

• Může autorka alespoň teoreticky porovnat vypovídací schopnost použitých metod s tradiční 
metodou frakcionace organické hmoty na huminové kyseliny, fulvokyseliny atd.? 

• Jak by asi vypadaly výsledky srovnání použitých metod, kdyby byly použity na reálné půdní 
vzorky s dlouhodobě přirozeně zabudovanou organickou hmotou? 

 
Práce je dále doplněna českým a anglickým abstraktem práce (v anglickém abstraktu by si 

druhá polovina prvního odstavce zasloužila jasnější formulaci), v příloze jsou uvedeny také 
jednotlivé získané výsledky. 
 

Uvedené připomínky nic nemění na skutečnosti, že předložená diplomová práce je 
zpracována po obsahové stránce velmi dobře a detailně. Přesto mohu říci, že se jedná o velmi 
kvalitní a cennou práci, která znamená zajímavý a významný příspěvek ke studiu kvality půdní 
organické hmoty. Věřím, že se získané výsledky podaří brzy publikovat v některém vědeckém 
časopise.  

Studentka prokázala, že se v řešené problematice velmi dobře orientuje. Z výsledků a 
z náročnosti metodiky je také zřejmé, že odvedla obrovské množství práce. Mohu tedy shrnout, 
že Bc. Kateřina Fryčová předložila kvalitní diplomovou práci, která splňuje stanovené 
předpoklady. Diplomovou práci hodnotím stupněm výborně a doporučuji, aby byla přijata 
k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 10. září 2012 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka 
 



Příloha posudku: 
Další formální připomínky, jazykové chyby a překlepy (mnohé jsou způsobeny již uvedeným 
nepřesným či nevhodným převodem z angličtiny do češtiny): 
• CEC je v češtině kationtová (nikoliv „kationtově“) výměnná kapacita a používá se zkratka 

KVK. 
• V seznamu zkratek a symbolů neodpovídá vysvětlivka u DOC: jedná se o rozpustný 

organický uhlík, nikoliv hmotu (matter). 
• ppm – „parts per million“, nikoliv „pars...“ 
• Vysvětlivky zkratek v seznamu na s. 6 jsou nepochopitelně více anglicky než česky.  
• V práci také není jednotné používání desetinných čárek namísto teček, a používání teček ve 

složených jednotkách.  
• „sloučenin“ namísto „sloučnin“ na s. 8. 
• Na několika místech je v práci „součastně“ namísto „současně“. 
• Nejednotně jsou v textu psány citace dvou autorů: někde jsou spojeni „&“, někde „and“.  
• Řada chyb je v používání čárek ve větách tam, kde být nemají, a naopak jejich neuvedení 

tam, kde být mají. 
• „vazebných“ namísto „vazených“ na s. 27. 
• „detekovat“ namísto „detegovat“ (s. 29 a jinde). 
• „písková“ raději než „písečná“ frakce (s. 30). 
•  „rozkladu“ místo „rozkadu“ (s. 30). 
• „makroagregáty“, nikoliv „maktroagregáty“ (s. 33, tab. 2.1). 
• „definovanými“ místo „definovanámi“ (s. 30). 
• Poslední věta na s. 39 nedává zčásti smysl. 
• „Mettler“ místo „Metter“ (s. 40). 
• „příslušného“ místo „přísluného“. 
• „obdobné“ místo „obdoné“ (s. 62). 
 

 
 


