
Posudek školitele na diplomovou práci Kateřiny Fry čové Porovnání různých způsobů

frakcionace půdní organické hmoty.

Kolegyně Fryčová si vybrala téma diplomové práce s dostatečným předstihem a podílela se i na

upřesnění výzkumných otázek které si práce klade. Práce se zabývá studiem  změn stability půdní

organické hmoty,  a porovnáním různých metod její frakcionace.  Stabilita půdní organické hmoty

patří k horkým tématům současné pedologie,  a půdní  biologie ale má rozsáhlé přesahy do

ekosystémové ekologie a studia globálních změn.  Jedná se tedy o téma velmi aktuální a ve světě

intensivně studované a přitom u nás velmi nedoceněné.  Projekt  s výhodou využil běžících pokusů

sledujících dlouhodobě respiraci půdy která byla za kostatntních podmínek podrobena různým

zásahům a  výsledky jsou tak velmi cenné jednak pro pochopení mechanismů jak se tyto zásahy podílí

na stabilizaci a mineralizaci půdní organické hmoty.  Znalost dlouhodobé respirace zároveň umožnila

porovnání obsahu aktivní frakce s reálně měřenou mineralizací. Je třeba zdůraznit že porovnání dvou

ve světové literatuře nejčistěji používaných frakcionačních postupů je zcela unikátní  a data získaná

v této práci budou dobrým základem pro nejméně dvě publikace publikovatelné v mezinárodním

časopise.

Hlavními výsledky práce je zjištění že, v prvních fázích stabilizace  organické hmoty se tato hromadí

zejména v aktivním a pasivním poolu méně pak již ve poolu stabilním, naopak u vzorků cyprisových

jílů dochází ve stabilním poolu k úbytku stabilní organické hmoty, tyto výsledky jsou v souladu

s dřívějšími výsledky týmu školitele získanými jinými postupy.  Porovnání dvou nejrozšířenějších

metod frakcionace bude zásadní pro jejich srovnávání ve světové literatuře.

Je třeba zdůraznit že se jednalo o velmi ambiciózní, z velkou dávkou inovativnosti a zároveň o práci

metodicky i fyzicky velmi náročnou. Bylo třeba na základě publikovaných popisů metodik tyto na

slepých vzorcích odzkoušet a tak říkajíc odchodit, zde projevila kandidátka velkou míru houževnatěti

pečlivosti, samostatnosti kreativity a úsilí, zvláště vysoce hodnotím konzultace jednotlivých sporných

kroků metodik s jejich autory.

Kandidátka pracovala velmi usilovně kreativně a samostatně, práci se mnou v dostatečné míře

konzultoval a jako školitel jsem byl s průběhem prací velmi spokojen. Drobným nedostatkem může

být, že se autorka při sepisování práce místy nechala až příliš pohltit smyslem pro detail a snahou

ukázat všechny dosažené výsledky což vedlo k značnému rozsahu celé práce. Celkově je práce

napsána srozumitelně, je logicky členěna bez  formálních chyb,  data jsou adekvátně statisticky

vyhodnocena a práce přináší velmi dobrý vhled do současné literatury a  jako celek ji pokládám  za

velmi dobrý podklad pro udělení titulu magistr.

V Heřmani 2.9. 2012

Jan Frouz


