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Cíle práce:  

1) zjistit, zda vybraná mikrobiální ošetření ovlivňují vybrané růstové, fyziologické a 

výnosové parametry hydroponicky pěstovaných rostlin rajčete a okurky 

2) zjistit, zda vybraná mikrobiální ošetření ovlivňují obsahy vybraných látek v plodech, 

zvyšujících nutriční kvalitu plodů (antioxidanty, rozpustné sacharidy) u hydroponicky 

pěstovaných rostlin rajčete a okurky. 
 

Struktura (členění) práce  
Rozsah práce (počet stran): 99 stran 

Je uveden anglický i český abstrakt a klíčová slova? ano 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, seznam literatury) 

Práce je přehledně členěna do 7 kapitol. V samotném textu autorka umístila celkem 4 

tabulky, 17 grafů a 19 obrázků. Seznam použité literatury čítá úctyhodných 150 položek, 

které jsou citovány v textu. 

 

Logická stavba a jazyková úroveň práce  

Řazení jednotlivých kapitol je logické, od úvodu, literárního přehledu, přes materiál a 

metody po výsledky a diskuzi. Práce je po jazykové stránce dobře zpracovaná – obsahuje jen 

minimum překlepů, sloh je srozumitelný, úprava textu (odstavce apod.) dobrá, stejně jako 

úprava grafická – tabulky a obrazové přílohy v textu. 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu a je logicky členěn?  

Literární přehled je členěn do 4 podkapitol, které jsou dále v logickém sledu rozděleny 

do dílčích částí, ve kterých se autorka věnuje popisu použitých mikrobiálních ošetření 

ve vztahu na kvalitativní a kvantitativní parametry vybraných zemědělských plodin. 

   Je napsán srozumitelně?    

Ano 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné, relevantní a aktuální?  

Seznam použité literatury je více než dostatečný. Jednotlivé citace jsou správně zvoleny 

k popisované problematice. Mezi citovanými zdroji je řada nejnovějších vědeckých 

publikacích na dané téma. 

   Jsou literární zdroje (včetně obrázků) v práci správně citovány? 

Jednotlivé literární zdroje jsou citovány v souladu s pravidly citování. 

 



Materiál a metody: 

    Šíře použitých metodik.  

Autorka v práci použila tradiční postupy pro růstovou analýzu či hodnocení výnosu 

sledovaných plodin pěstovaných v nádobových a poloprovozních skleníkových 

pokusech. V případě nádobového pokusu s rajčaty byly navíc provedeny listové 

analýzy a kvalitativní hodnocení výnosu (stanovení obsahu fenolických látek, vitaminu 

C nebo cukernatosti).  

    Odpovídají popsané metody prezentovaným výsledkům?       

Ano 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    

Zvolené metody jsou v textu jednoznačně a detailně popsány včetně odkazů na citované 

literární zdroje a také metodických chyb, které zapříčinily nezdar, popř. vynucené 

ukončení pokusu. 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?    

Cíle práce, zformulované na základě 2 hypotéz, jsou jasně vysvětleny.  

    Je dokumentace výsledků adekvátní?      

Ano 

    Je množství provedených experimentů dostačující?  

Realizované nádobové a poloprovozní pokusy (3 + 3) představují teoreticky dostatečný 

počet pro ověření nebo vyvrácení stanovaných hypotéz, nicméně s ohledem na téměř 

nulové výsledky dosažené v roce 2012 považuji za mínus, že nedošlo k opakování 

žádného z pokusů v následující vegetační sezóně. 
     

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?  

Dosažené výsledky jsou porovnávány s výsledky jiných autorů. 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?   Ano  

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?   

Ano, autorka navrhla testování v min. jedné další vegetační sezóně pro získání dalších 

výsledků a vyvození komplexnějších závěrů. 

  

Závěry (Souhrn): 

   Jsou závěry podložené výsledky? Ano 

   Jsou výstižně formulovány? Ano    

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Autorka práce si vytyčila ambiciózní cíle, které by potvrdily nebo vyvrátily její 

hypotézy o pozitivních účincích mikrobiálních ošetření na kvalitativní a kvantitativní 

parametry produkce okurek a rajčat pěstovaných v hydroponii. Pokusy realizované 

v komerčním prostředí jediné české firmy používající daný systém rostlinné výroby 

nepřinesly žádné výsledky, především v důsledku nastavení celého produkčního 

systému na minimalizaci ztrát a maximalizaci výnosu, a tím zisku. Proto jakékoliv 

zásahy do výživy (zejména snížením koncentrace dostupného fosforu) a ošetření rostlin 

proti škůdcům (omezením používání systemických hnojiv s negativním dopadem na 

rozvoj AM hub a h. T. harzianum) nebylo možné realizovat. O to větší pozornost mohla 

být věnována nastavení testování v kontrolovaných podmínkách hrnkových pokusů. 

Žádný z těchto pokusů neprokázal signifikantní efekty ošetření na sledované parametry 



i v důsledku určitých metodických chyb a nepříznivých faktorů, které autorka práce 

nemohla přímo ovlivnit. Jako jisté mínus práce považuji (1) absenci  zpětných analýz T. 

harzianum a PGPB aplikovaných v hrnkových pokusech, jejichž výsledky by mohly 

poskytnout celkový obraz úspěšnosti inokulací a (2) absenci ověřovacího pokusu 

v navazující vegetační sezóně.  

 

Nicméně, práci autorky celkově hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

K práci mám několik připomínek a dotazů: 

1) Popisy grafů považuji za zbytečně dlouhé. Prospělo by jejich zestručnění (např. neuvádět 

kompletní složení mikrobiálních inokul u každého z nich). 

 

2) Pokud autorka práce používá nové označení AM hub dle Schüssler a Walker (2010) 

v případě Rhizophagus irregulare, pak by měla obdobně opravit i druhová jména ostatních 

uváděných a používaných AM hub (např. Glomus claroideum). 

 

3) Jakým způsobem bylo provedeno vzorkování kořenů pro stanovení mykorhizní kolonizace 

v případě rajčat I a II, tj. z pěstebních kostek a/nebo rohoží (a vzorek byl tedy pool obou 

prostředí)? Mohla by být nepřítomnost mykorhizní kolonizace v těchto pokusech způsobena 

vlivem odběru vzorků pro hodnocení?  

 

4) Proč nebyl dodržen stejný postup hnojení, tj. ¼ Hoaglandův roztok, také v případě pokusů 

rajčata I a II? 

 

5) str. 75 a 81 –  Podle mého názoru není relevantní srovnávat kolonizaci kořenů okurek 

(25 %) pěstovaných v hydroponie a rostlinami rostoucími v jiném typu substrátu (Chen et al 

2013). Za daných kultivačních podmínek bych ji naopak hodnotil jako velmi dobrou. Mohla 

by autorka porovnat výsledky kolonizace s jinou publikací, ve které byl použit obdobný 

pěstebný substrát (minerální vata) a plodina jako v jejím případě?  

 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 
 

 


