
Oponentský posudek na diplomovou práci „Obsah uranu v plodnicích 

velkých hub“ Jaroslavy Kubrové 

 

 Diplomová práce se zabývá stanovením uranu ve vyšších houbách-

makromycetech. Kromě uranu, v práci je stanovován i další, přirozeně radioaktivní 

prvek, thorium a dva další prvky olovo a stříbro, jako indikační prvky. Aby bylo možno 

posoudit vliv geochemického prostředí na akumulaci uranu, event. i thoria, a to jak 

přirozeného, tak i antropogenního, sběr vzorků hub byl správně proveden jak z lokalit 

tzv. čistých, v nichž obsah U a Th je na úrovni běžného pozadí (prekambrické břidlice, 

serpentinity aj.), tak i z lokalit se zvýšeným obsahem U (uranové zrudnění Příbramsko, 

granity). 

 V úvodní, teoretické části, diplomantka stručně vysvětluje o jaké typy hub 

z hlediska jejich výživy jde (ektomykorhizní, saprotrofní a parazitické), uvádí informace 

o obsazích stopových  a radioaktivních prvků i jejich chemických forem v  plodnicích 

hub. Na konci této části je pojednáno i geochemii uranu v souvislosti s obsahem uranu 

v houbách. 

 Pokud jde o experimentální část, diplomantka zvolila ke stanovení U a dalších 

výše uvedených prvků v houbách i půdních substrátech dvě naprosto vhodně zvolené 

analytické metody-destruktivní ICP-MS a nedestruktivní epitermální aktivační analýzu 

ENAA. Zde bych rád zdůraznil, že volba analytické metody, jako základ k dalšímu 

výzkumu, je velice důležitá, neboť neexistuje univerzálně dokonalá metoda.  Na rozdíl od 

jiných prvků (Se, As, Cd, Hg, Pb aj.) publikovaná analytická data pro obsah U a Th 

v houbách jsou dosud sporadická a navíc velmi kontroverzní. To dosvědčují např. data od 

autorů Campos et al., viz tabulka 21 na str. 57, v níž diplomantka srovnává na stejných 

druzích hub své výsledky s údaji uvedených autorů, kteří použili metodu 

rentgenfluorescenční (XRF), která pro stanovení těchto prvků ve stopových až 

ultrastopových koncentracích, které v houbách jsou, je naprosto nevhodná. Touto 

metodou, krom jiných analytických metod, se zabývám více jak 40 let, a proto mi rozum 

zůstává stát, jak je možné, že takovéto nesmysly mohly být publikovány v odborném 

časopise (recenzent musel být naprostý ignorant!). Další věc, kterou v této souvislosti 

bych rád zdůraznil, je, že zároveň se studovanými vzorky diplomantka analyzovala 

referenční materiály, na jejichž základě lze ověřit správnost získaných výsledků, což 

zmiňovaní autoři neprovedli. Tento přístup diplomantky velice oceňuji. Rovněž oceňuji i 

profesionální přístup při přípravě vzorků pro analýzu. Obsahem stopových prvků se 

zabývám více jak 40 let a mnohokrát jsem se již setkal s  tím, že publikované údaje, 

zejména pro litofilní prvky jako např. Na, Al, Sc, Ti, REE, Hf, Th a další byly 

nadhodnoceny, což svědčí o tom, že přípravě vzorků nebyla věnována dostatečná péče a 

vzorky byly kontaminovány půdním substrátem. 

 Experimentální část diplomové práce svědčí o erudovaném přístupu diplomantky 

k zadanému tématu a to po všech stránkách od přípravy vzorků přes vlastní analýzy až po 

hodnocení výsledků. Práce přináší mnoho nových a korektních dat. Diplomantka odvedla 

ohromný kus práce, ve které z tzv. čistých lokalit (proterozoické břidlice, serpentinity 

s nízkým obsahem U a Th) bylo analyzováno 63 vorků hub (29 ektomykorhizních a 34 

saprotrofních) a z lokalit se zvýšeným obsahem U a Th (granity, uranonosné Příbramsko) 

52 vzorků hub (28 ektomykorhizních a 24 saprotrofních). Velmi cenné údaje byly 

získány i stanovením U, Th, Ag a Pb v 23 vzorcích půd z uranem zatížené lokality Bytíz 

na Příbramsku, včetně i sekvenčních analýz těchto půd. Výsledky práce ukazují, že 

obsahy U a Th v plodnicích makromycetů jsou velmi nízké v řádu ppb (10
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lokality, pro uranem kontaminovanou oblast Bytíz byla nalezena koncentrace U až 2,6 

ppm, což svědčí o vlivu geochemického prostředí na jeho obsah v  houbách. I tak však je 

možno tyto koncentrace považovat za nízké, nelze hovořit o akumulaci U a Th houbami. 

Z praktického hlediska lze tvrdit, že pro konzumenty hub i z takovýchto 

kontaminovaných lokalit to neznamená žádné zdravotní riziko.  

 Na závěr mého posudku mohu konstatovat, že diplomovou práci lze hodnotit po 

všech stránkách jako velice zdařilou, s vysokou odbornou úrovní, o které mohu dokonce 

tvrdit, že má znaky vědecké práce, doktorské dizertace. Proto diplomantce doporučuji, 

aby po menších úpravách a doplnění práci předložila jako rigorózní práci.  Tuto 

diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou výborně. Jako 

doklad toho, že práci jsem nejenom přečetl, ale i s velkým zájmem prostudoval, v příloze 

uvádím několik drobných poznámek a připomínek pro upřesnění, které nikterak nesnižují 

moje hodnocení a obdiv k této studii (je to spíše tak trochu mé „hnidopišství“). A na 

samý konec mého posudku si dovolím ještě malou poznámku, která se týká i úlohy 

školitele. Diplomové práce, dle mého mínění, jsou „odrazovým můstkem“ pro další 

vědecký postup. Na této oponované práci je jasně vidět důležitá úloha školitele (zde je to 

RNDr. Jan Borovička, PhD.), který může správně zvolenou cestou ovlivnit, nebo 

dokonce nadchnout svého diplomanta pro další rozvinutí jeho schopností věnovat se dané 

problematice. Proto můj dík i obdiv patří jak diplomantce, tak i jejímu školiteli.  

 

V Kladně 4. září 2011    Doc. Ing. Zdeněk Řanda, DrSc. 

 

Příloha posudku: 

str. 6 má být Boletu reticulatus 

str. 15 po havárii JE Černobyl unikly do ovzduší i další radionuklidy jako radioizotopy 

Te, I, Ru a další, kdežto v houbách se koncentrovalo prakticky jen radiocesium. 2.2.5 

koncentrace vanadu v A. muscaria může být až 259 ppm (viz Řanda a Kučera 2004, 

Řanda et al. 2005) 

str. 17 to co se děje s ochuzeným uranem je stejné jako s přírodním 

str. 18 pod tabulkou, U se především vyskytuje v řadě svých rud (uraninit UO2, carnotit 

aj.), zirkon, apatit jsou pouze hostitelskými minerály (obsahy U v  řádu 0,00X-0,0X %) 

str. 34 dovolím si doplnit i další výhodu planárního HPGe detektoru a to podstatná 

redukce Comptonova pozadí v této energetické oblasti, lepší poměr signál/šum 

str. 36 tab.3, BCR krok 3, extrakční činidlo má být CH3COONH4  

str. 37 krok 2, správně má být hydroxylamin hydrochlorid  

str. 42 chemická podobnost U s Th platí pouze pro valenci U4+ 

str. 44 v tabulce 8 není uvedeno o koncentraci kterého  prvku se jedná 

  

  

 

       


