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Předložená práce se zaměřuje na velmi aktuální problém půdní biologie.  Zejména 

v naší republice, ovšem i v jiných zemích, se rekultivační úpravy dostávají do popředí 

zájmu nejen zúčastněných stran (podniky, obce, legislativa), ale široké veřejnosti 

vůbec. Léta probíhající spor o nutnosti těžby a její limity musí být nezbytně postaveny 

na roveň problematice uvádění vytěžených ploch do přírodního stavu. A zde nutně 

vystupuje jako jeden z nejpodstatnějších faktorů půda a procesy v ní, což ovlivňuje a 

je ovlivňováno rostlinným pokryvem, přestože rostliny nejsou zahrnovány mezi půdní 

organizmy. To se také stalo hlavní náplní předložené práce.  Místní podmínky pak 

určují zásahy, spontánní či řízenou sukcesi a využití půd pro další, zejména 

zemědělské či sadařské účely. 

Autorka vycházela z tradic pracoviště a práce svého školitele.  Studium makrofauny 

na rekultivačních plochách má zde již dlouhou tradici, což se projevilo v důkladně 

vypracované a mnohokrát ověřené metodice. Autorčiným objektem se staly žížaly a 

larvy kovaříků a jejich vzájemný vztah s rostlinným pokryvem. Přestože se jedná o 

velikostně srovnatelné živočichy, lze v jejich působení v půdě najít rozdíly, a to 

zejména v půdách již člověkem využívaných. V obecném úvodu autorka uvádí 

mnohostrannou úlohu žížal v půdě, jakož i charakteristiky vztahu rostlina – edafon. 

Autorka zvýrazňuje i interakci mezi organismy – motor půdních procesů.. 

Metodicky se, jak je na pracovišti obvyklé, odehrává práce v terénu souběžně 

s laboratoří a pokusy v izolovaných podmínkách (zde mikrokosmy a větší formáty). 

Vlastní výsledky pak prezentují přiložené čtyři texty, resp. rukopis kapitoly v knize a 

tři práce, z nichž dvě ve velmi dobrém časopise (European .Journal of Soil.Biology)  

a jeden rukopis připravený do tisku. Texty těžko posuzovat, neboť odbornou recenzí 

již prošly. Rovněž jazykovou stránku práce celkově nehodnotím nejsa „native 

speaker“. 

Práce přinesla mnoho nových poznatků, pozoruhodných interpretací  a dále 

prohloubila vědecký přínos pracoviště v rekultivační biologii. 

Formálně je práce dobře členěna s minimem překlepů.  Některé jsem vyznačil včetně 

zeleně podtrženého omylu v řazení literatury.  

 



Z připomínek bych uvedl: 

- V kapitole General introduction je uvedena úloha makrofauny zejména při 

rozkladu opadu.  Ovšem obecně se hovoří stále o herbivorii.  Hlavní funkcí 

půdní fauny však představuje saprofágie.  Zde bych trval na rozlišování těchto 

dvou způsobů výživy, i když vzájemně mohou v sebe někdy  přecházet 

(fytoparazitické hlístice), ale principiálně se liší nejen stavem konzumované 

potravy, ale i vlastní fyziologií a doprovodnými fyziologickými procesy.. 

- V textové části se zabývá autorka dvěma skupinami živočichů, ale v úvodu se 

věnuje extrémně dominantně žížalám, ačkoliv právě úloha larev kovaříků 

v půdě se od žížal v řadě aspektů odlišuje.  To vyplývá i z jejich odlišné 

morfologie a ekologie. 

- Rovněž interakce mezi jednotlivými skupinami organizmů nezahrnují příliš 

mnoho příkladů. 

- Obecně celá práce nepočítá s méně poučeným čtenářem, přestože biologem.  

Vedle makroedafonu by měly být alespoň zmíněny další skupiny zooedafonu, 

neméně významné v rozkladných procesech. 

- Jako výraznou chybu beru zdůraznění „earthworms have detrimental effect 

on soil“. Mimochodem, Darwinovu práci jsem četl a takto striktně to tam psáno 

není. Je přece všeobecně známo, že „chytrý sedlák má na poli žížaly“ a 

obecně se funkce žížal rozhodně nelíčí jako škodlivá. Pochopitelně, 

v některých, ovšem spíše extrémních případech se tento efekt může projevit. 

Nicméně pozitivní funkce vzhledem k půdě převažují.  I zde bych varoval před 

vlivem na méně zasvěceného čtenáře, který si přečte tuto větu a nebude 

studovat následující výčet pozitivních funkcí žížal v půdě. Bohužel, tento názor 

občas vyvěrá v televizních pořadech, o jejichž úrovni lze někdy s úspěchem 

pochybovat.  Pak ovšem lidé budou používat více chemie pro půdy pro 

vyhubení raději všeho živého (viz jeden „rádce“ v TV neustále preferující 

herbicidy a jiné biocidy) než připustit efekt edafonu. 

- Těžko lze souhlasit s názoremm: On 15-year old sites plant litter starts 

accumulating on the soil surface (production is higher than 

          disappearance) and a permanent fermentation layer starts forming, a home for      

          large populations of soil saprophagous fauna (Oribatida, Collembola, 

         Testaceae, Enchytraeidae): 

          



           = velké populace mikro- a mesoedafonu se nacházejí i ve vrstvě opadové (L); 

           = může to být i dříve než za 15 let (viz výsledky na plochách SD Bílina). 

- Za výrazný nedostatek práce považuji citace literatury a obecně pozornost při 

jejím konečném zpracování.  Při předvedeném provedení si nedovedu 

představit přijetí práce do tisku. Tedy příklady: 

= řada prací v textu není zmíněna v přehledu: Lee, 1985, Thompson et al. 

1993, Marashi and Scullion 2003, Kardol et al. (2006), Migge-Kleian a kol. 

2006). 

= Lavelle 1997 je citován jako jiná práce. 

- V textu se vyskytuje citace ve formě „et al.“ i „a kol.“. 

- Obecně v přehledu literatury nacházím řadu chyb: 

      Andersen DC (1987) Below-ground herbivory in natural communities: a review       

emphasizing fossorial animals, Q. Rev. Biol. 62: 261-286. 

i 

    Bonkowski M, Weixin Cheng W, Griffiths BS Alphei J, Scheu S., 2000 Microbial-       

    faunal interactions in the rhizosphere and effects on plant growth Eur. J. Soil Biol.      

    36:135−147 

i 

    Hendrychová M, Šálek M, Červenková A (2008) Invertebrate communities in man-   

    made and  spontaneously developed forests on spoil heaps after coal mining. J  

    Landscape Stud 

1:169-187. 

i 

     Lavelle P, Bignell D, Lepage M, Wolters V, Rogers P, Ineson P, Heal OW, Dhillion   

     S  (1997) Soil function in changing world: the role of invertebrate ecosystem   

     engineers.  European  Journal of Soil Biology 33: 159-193. 

 

I přes vyřčené připomínky hodnotim práci mgr.A.Roubíčkové vědecky velmi 

vysoko. Splňuje nároky na úroveň dizertačních prací, přináší nové poznatky, a proto 

ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

    
 
 

 Prof.RNDr.Jaroslav Smrž, CSc. 
       oponent 


