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Diplomová práce se zabývá ve světě dlouho a detailně z různých hledisek studovanou úlohou 

arbuskulární mykorhizní symbiózy v primární sukcesi (též na antropogenních substrátech). Cíle jsou 

reálné a jasně a srozumitelně formulované, lokalita je dobře charakterizována s určitými nedostatky v 

popisu dostupnosti minerálních živin, zejména fosforu. Metodika je konzervativní a je adekvátně 

zvolena vzhledem k cílům práce. 

Autorka odvedla značné množství experimentální práce v terénu, ve skleníku i v laboratoři. Získané 

výsledky jsou kvalitně zpracovány a statisticky vyhodnoceny. Grafická prezentace výsledků je dobrá a 

odpovídá požadavkům na diplomovou práci. V řadě případů však nemají grafy odkazy v textu. 

Z literární i metodické části práce vyplývá, že autorka dosáhla potřebné teoretické orientace v 

problematice a zvládla metody, které byly potřeba k získání dat. Zhruba se také zorientovala ve 

stavbě textu diplomové práce jako odborného sdělení přírodovědného zaměření, i když v některých 

částech práce dochází k mísení metodických pasáží s výsledky, případně výsledků s diskusí.  

Jazyk práce trpí řadou nedostatků, na něž narážíme při hodnocení diplomových pracích pravidelně. 

Jsou to jazykové neobratnosti, nezvládnutá větná stavba, někdy chybná interpunkce, sklon k žargonu 

a sklon k heslovitému vyjadřování, které může omezit srozumitelnost textu.  

Nerozumím 2. větě Abstraktu: "S přibývajícími zásahy člověka .... ". Dále mi není jasné, jak může 

"porozumění významu mykorhizních hub při sukcesi vegetace  ... výrazně zlevnit celý proces 

rekultivace." Zdá se mi, že obě zmíněná tvrzení Abstraktu přímo nevyplývají z výsledků práce. 

Přimlouval bych se za to, aby se abstrakt pokud možno nezabýval obecnostmi ale spíše se zaměřil na 

nově získané výsledky. 

Český překlad první věty anglické mutace abstraktu zní "Arbuskulární mykorhizní symbióza se 

etablovala před miliony let a a stala se jedním z nejsymbiotičtějšího vztahu vůbec." Je to přesně to, co 

chtěla autorka vyjádřit? Ve třetí větě anglické mutace nemá být čárka. Celkově by bylo možné 

anglickou mutaci po jazykové stránce vylepšit.  

První věta Úvodu hovoří o tom, že 1% zemského povrchu je tvořeno výsypkami. Vzhledem k tomu, že 

plocha souše je zhruba 150 milionů čtverečních kilometrů, musela by být plocha výsypek podle 

tohoto tvrzení rovna zhruba  1.5 milionu čtverečních kilometrů, což odpovídá více než 1/10 povrchu 

Antarktidy. Jsou skutečně výsypky takto rozsáhlé? Příslušná citace (Walker 1992, str. 9) není  uvedena 

v Seznamu literatury. 

Str. 10, třetí odstavec: druhá věta je vágní. Čtenář si jen těžko učiní představu o "pomalém" (Allen 

1980) nebo "rychlém" (Puschel 2008) šíření hub na výsypky a o srovnání obou rychlostí. 

Str. 11, druhá věta shora ("Stále zřídka ...) je obtížně srozumitelná. 



Str. 14 uprostřed: místo "oranice" má být "ornice" (Viz též Obrázek č. 2). 

Tabulka č. 1 na str. 14 postrádá určení jednotek vlhkosti. V textu je zmíněno, že jde o arbitrární 

jednotky s tím, že je lze pomocí jakési kalibrační procedury dostupné na internetu "převést na 

procenta". Na jaká procenta? Na půdní vlhkost nebo na obsah vody? Proč autorka tento převod 

neprovedla sama? 

Str. 17. Předposlední věta kapitolky 4.2.: Podle kontextu věty se zdá, že si autorka přála sdělit 

čtenářům, že na lokalitě se nacházely  4 zmíněné druhy rodu Vicia. Tak, jak je věta napsána ale pouze 

říká, že 4 vyjmenované druhy patří do rodu Vicia.   

Str. 18. třetí odstavec "Jemné kořenové vlášení bylo odebráno, uloženo do lahviček ... ": Je si autorka 

vědoma toho, že "kořenové vlášení" je označení pro vstřebávací trichomy vyrůstající ze rhizodermis? 

Podle kontextu se zdá, že autorka neodebírala "kořenové vlášení" ale prostě kořeny, které byly 

možná jemné. Dále je uvedeno že vystavením vzorků kořenů 10% KOH je dosaženo rozpuštění 

cytoplazmatické membrány. To je pravda, ale jde zejména o to, že dojde ke zmýdelnění celkových 

buněčných tuků a k celkovému projasnění buněk tím, že je téměř odstraněna cytoplazma, která je 

barvitelná a rušila by mikroskopické pozorování. 

Str. 19: ve vzorci pro výpočet procenta kolonizace je ve jmenovateli neúplná závorka. 

Str. 19, první odstavec kapitoly 4. 5., uprostřed:  slovo "hlína" zde velmi pravděpodobně není použito 

správně. Podle kontextu by bylo možné použít slovo "půda". Úplně nejsprávnější by bylo použít 

termín "zemina", který by pravděpodobně již neprobudil alergickou reakci ani u pedologů, kteří za 

"půdu" považují přírodní výtvor s určitou stratifikací. 

Str. 19, poslední odstavec: text by bylo možné formulovat lépe. 

Str. 23, Tabulka č. 3: v popisu tabulky je uvedeno, že "průkazné hodnoty p<0.05 jsou tučně". V 

samotné tabulce je však uvedena tučně hodnota 0.054 pro draslík. Na str. 24 nahoře se dočteme, že 

"Změny v množství draslíku ... vyšly pouze marginálně signifikantně". Termín "marginální 

signifikance" je bizarní. Výsledek statistického hodnocení je na určité hladině alfa buď průkazný nebo 

neprůkazný. Podivnost termínu "marginálně signifikantní" lépe vynikne, když jej přeložíme z anglismu 

do češtiny: "okrajově průkazný". Z tohoto důvodu (i z důvodů jiných) doporučuji místo anglismů 

používat češtinu. 

Str. 24 a dále: není zřejmé, jak byla získána data o koncentracích jednotlivých minerálních živin v 

půdě a tedy jaká je jejich dostupnost pro organismy. Je to zásadně důležité zejména pro fosfor, kdy v 

případě vzorku ze vzdálenosti 100 m od stepi byla zjištěna koncentrace mírně přes 5 mg/kg. Pokud by 

se jednalo o dostupný fosfor (např. podle Olsena), mykorhizní symbióza by ještě mohla pracovat. 

Pokud by se ale jednalo o celkový fosfor, pak jde se značnou pravděpodobností o podmínky, které 

limitují fyziologickou funkci arbuskulární mykorhizní symbiózy jako zdroje fosforu.  

Str. 25, věta mezi grafy č. 3 a 4 je příkladem vět s nesprávnou stavbou a nízkým informačním 

nábojem, které se v práci vyskytují na řadě dalších míst: "Obsah P se neliší mezi stepí a výsypkou, ale 

v závislosti na vzdálenosti od stepi". Tato věta by mohla správně znít například: "Obsah P v půdě ze 

stepi se průkazně neliší od obsahu P v půdě z výsypky, v níž však významně klesá s rostoucí 

vzdáleností od stepi".  



Str. 26 nahoře: nemyslím si, že je vhodné data popisující pH půdy interpretovat jako závislá na 

vzdálenosti od stepi, spíše se jedná o projev plošné variability pH.  

Str. 27 nahoře: Ve větě "Testován byl vliv vzdálenosti od stepi, transektu a interakce ..." je obtížné si 

představit co je to "vliv transektu". Jde evidentně o prostorovou variabilitu ve směru kolmém na 

směr měření vzdálenosti od stepi. Tento faktor by bylo možné vysvětlit v kapitole Metodika lépe. 

Str. 28: předpokládám, že v grafu č. 7 jde o průměrnou hmotnost nadzemní biomasy rostlin 

vytvořené v jedné nádobě. Platí též pro graf č. 8 na str. 29. 

Kapitola 5.3.2. (str. 28) popisuje pravděpodobně množství biomasy kukuřice narostlé při stanovení 

MIP, tedy u rostlin pěstovaných v nádobách. Text je však napsán tak, že některé části navozují 

představu rostlin kukuřice pěstovaných přímo na pokusných plochách na lokalitě: "Významně se 

neliší nadzemní biomasa rostlin pěstovaných ve vzdálenosti 10, 30 a 50 m." (str. 28 uprostřed).  

Str. 33, popiska Tabulky č. 7: Nerozumím větě "U všech df error164." 

Str. 34, předposlední věta je neobratně formulována a měla by znít: "Průměrná hmotnost podzemní 

biomasy obou druhů rostlin dosahuje větších hodnot pokud byly rostliny pěstovány v půdě z 

výsypky." 

Str. 35 uprostřed: věta "Poměr nadzemní a podzemní biomasy se liší mezi námi zvolenými rostlinnými 

druhy." by měla znít "Poměr nadzemní a podzemní biomasy se u námi zvolených rostlinných druhů 

liší.". Dále věta "Půda ze stepi vykazuje u obou druhů nižší R/S" by měla znít "Rostliny obou druhů 

vykazují v půdě ze stepi nižší hodnotu R/S.".  

Str. 35, popiska Tabulky č. 8: Nerozumím výrazu "Df error 81." 

Str. 36, věta " ... kolonizace F. rupicola se velmi neliší mezi půdou ze stepi a z výsypky." má špatnou 

stavbu. Měla by znít: " ... u rostlin F. rupicola nebyl zjištěn významný rozdíl v kolonizaci kořenů  

rostoucích v půdě ze stepi a v půdě z výsypky.".  

Str. 37, popiska Tabulky č. 9: Nerozumím výrazu "Df error 98.". Také v popisce Tabulky č. 10 

nerozumím výrazu "Df error 103.". Tabulky č. 9 a 10 se zabývají odděleným hodnocením dat z 

kontrolních resp. inokulovaných ploch. Z prvního odstavce kapitoly 5.4.4. však vyplývá, že inokulace 

neměla vliv na žádný z testovaných parametrů (kromě klíčivosti), a průkazně se neprojevily ani 

interakce s inokulací. Proč byla tedy veškerá data hodnocena zvlášť pro inokulované a neinokulované 

varianty a proč nebyla odděleně hodnocena pouze data pro klíčení?  

Str. 41, první  odstavec kapitoly 6. 2., věta " Stejného výsledku bylo dosaženo, i když jsme z dat pro 

analýzu vyřadili hodnoty pocházející ze vzdálenosti 100 m, která vykazuje výrazně odlišné hodnoty  

od ostatních vzdáleností.":  Kde je v práci analýza získaná s vyloučením hodnot zjištěných ve 

vzdálenosti 100m od stepi  uvedena?  

Str. 42, druhý odstavec, předposlední věta: je slovní obrat "... některé druhy se nedokážou uchytit v 

prostředí ..." vhodný pro odborný text? 

Str. 42, předposlední odstavec:  nesouhlasím s tvrzením, že "Z podstaty AMS vyplývá, že právě v 

takových případech (tj. při extrémně nízké koncentraci fosforu) by měla být kolonizace největší.". 



Mykorhizní symbióza může pracovat pouze v určitém rozmezí koncentrací fosforu v půdě a pokud je 

koncentrace dostupného fosforu příliš nízká, nastává kompetice o tuto živinu, rostliny živoří a vývoj 

mykorhizních struktur není optimální. Bohužel v konkrétním případě této diplomové práce nelze 

odhadnout, zda se jedná o tento případ, protože nevíme, zda koncentrace fosforu uvedená v práci 

pro vzorek ve vzdálenosti 100m od stepi odpovídá dostupnému nebo cekovému fosforu. Z tohoto 

hlediska je pravděpodobně správný postřeh z konce prvního odstavce Závěru (str. 47): "Dá se 

nicméně očekávat, že se zlepšením podmínek - zvýšením množství živin, šířením rostlin, dalším 

šířením mykorhizních hub, se MIP bude zvyšovat.". 

Str. 44, druhý odstavec shora: chybí čárka za slovem "hub". Ve třetím odstavci je uvedeno, že "Z 

půdní analýzy, která byla provedena v Botanickém ústavu AV ČR, vyplývá, že v našem pokusu došlo 

po sterilizaci k navýšení množství dostupných živin u N, C, Ca, Mg, K, P. K největšímu navýšení došlo u 

P, kde se jeho obsah zvýšil o 17 mg/1000 g.". Kde jsou tyto analýzy uvedeny?  

Str. 45, druhý odstavec shora by měl lépe znít: " ...některé minerální živiny v půdě z výsypky ve 

srovnání s půdou ze stepi." 

Str. 45, čtvrtý odstavec shora: poměr R/S je bezrozměrná veličina (g/g), nemůže se tedy ve dvou 

variantách  lišit o 0.1 gramu. Viz též graf č. 9 na str. 30 a graf č. 13 na str. 35. 

Str. 46, nahoře:  závorka má být správně: "(Pánková et al. 2011, Pánková et al. 2014)" 

Str. 47, první odstavec: věta "Hodnoty MIPu se lišily mezi výsypkou přilehlou stepí i nejmladší částí 

výsypky." je nesrozumitelná. Tento problém lze napravit správnou interpunkcí. 

Str. 47, poslední odstavec: obecné závěry týkající se šíření rostlinných druhů pravděpodobně nelze 

formulovat na základě analýzy chování pouhých dvou druhů, byť by tato analýza byla nekonfliktní a 

dobře podložená daty.   

Domnívám se, že posuzovaná diplomová práce prokazuje, že autorka je schopna systematické a 

samostatné odborné práce a proto ji navrhuji přijmout k obhajobě. Vzhledem k tomu, že se v práci 

vyskytují některé nedostatky menší závažnosti z nichž řadu jsem se pokusil pojmenovat, navrhuji 

hodnotit ji klasifikačním stupněm "velmi dobře". 

 

Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.     V Praze, dne 26. 5. 2015 


