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Kateřina Zamazalová se ve své diplomové práci zabývá vztahem půd ke dvěma 

důležitým faktorům pedogeneze, reliéfu a způsobu využívání. Studované území o rozloze asi 

33 km² leží v rumunském Banátu v oblasti osídlené českou menšinou, kde v posledních 

několika letech probíhal široce pojímaný výzkum zahrnující přírodní prostředí a historické a 

etnografické aspekty české kolonizace a její otisk do dnešní krajiny a osídlení.

Diplomová práce má 131 stran, důležité tabulky a obrázky jsou v příloze na 46 

stranách. Je členěna na 10 hlavních kapitol a obsahuje tak všechny, pro tento typ vědecké 

práce důležité, části. Strukturování práce a její slohová a odborná vyváženost jsou mé první 

dojmy, které mohu ocenit pozitivně. Cíl práce je zdánlivě jednoduchý, ale jak se v průběhu 

zpracování ukázalo, objevily se různé komplikace jak v půdní klasifikaci, tak i v interpretaci 

analytických dat a z tohoto důvodu je snadnější objevit i slabší místa, která postupně uvedu.

Rešerše nás v první části seznamuje se všemi důležitými součástmi přírodního 

prostředí a čerpá jak z původní rumunské literatury, tak ale i ze závěrečné zprávy výzkumu, 

koordinovaného Mendlovou Univerzitou. Je škoda, že se nepodařilo získat podrobnější půdní 

mapy oblasti, Rumunsko patří k zemím, které má území relativně podrobně zmapované.

V dalších kapitolách rešerše se postupně seznamujeme s půdami z vápenců a chemickými 

vlastnostmi půd ve vztahu k obhospodařování. Tato část je velmi zdařilá a mám k ní jedinou 

připomínku. Není věnována obdobná pozornost vztahu půdních vlastností k umístění půdy 

v reliéfu, což v případě studované krasové krajiny s množstvím závrtů a jiných tvarů by bylo 

zajímavé.

Metodika je zpracována detailně a velmi promyšleně dává do vztahu typy reliéfu, land 

use a odběrová místa půdních vzorků. Vhodně jsou použity statistické postupy pro 

vyhodnocení vztahů mezi půdními jednotkami a typy reliéfu a kategoriemi využití půdy. 



Přesto u vybraných čtyř typů reliéfu mi není jasné, do které kategorie jsou zařazeny svahy 

západní a východní a proč je kategorie jižních svahů rozdělena vrstevnicí 300 m na dvě 

kategorie. Karbonáty byly u půd zjišťovány pomocí kyseliny HCl jenom v kategorii ano/ne, 

běžně se určuje stupeň šumění půdy v pěti kategoriích intenzity. V této kapitole jsou někdy 

uváděny de facto také výsledky, jako např. na obr. 11 a 12.

Výsledky jsou zajímavé a jsou představeny přehlednou a srozumitelnou formou. 

Většina zjištění je sice srovnatelná s českými poměry, ale půdy v našich krasových oblastech 

se vyvíjely přece jenom odlišně, především v nich nenacházíme tolik půd ze skupiny terrae 

calcis. 

Diskuze je díky předchozí hloubkové rešerši rozsáhlá a je strukturovaná podle 

jednotlivých tématických okruhů. Svědčí o dobrém proniknutí autorky do zákonitostí tvorby 

půd, půdního krytu a dynamiky jeho vývoje.  Uvedu dvě poznámky. Větší sorpční kapacita 

neznamená automaticky vyšší nasycenost půdy (str. 70) a dusík v půdě nemusí být jenom 

organického původu (str. 72). 

Závěr je stručný a výstižně zdůrazňuje hlavní výsledky. Seznam literatury je 

reprezentativní pro daný obor a jednotlivá díla jsou využita v rešerši a nebo diskuzi.

Nyní poukáži na určitá slabší místa, ke kterým bych rád slyšel autorčin komentář, i 

když i v diskuzi je jim věnován určitý prostor.

Jestliže se mají velmi podrobnými statistickými metodami jednak vybrat místa odběrů vzorků 

a potom zpracovat výsledky, potom roste citlivost na nepřesnosti půdních popisů, odběrů i 

jejich typologii.  V přílohách jsou tyto údaje zaznamenány do připravených protokolů, ale ty 

jsou vyplněny  neúplné a nebo není sjednocená terminologie (zrnitost jako „prášek“ apod.). 

U popisu půd často chybí hloubky a označení horizontů, použité typy často neodpovídají 

současné klasifikaci (např. P116 - erodovaný a pozměněný Bt horizont, L -  polygenetická 

hlína) a objevují se i na vytvořené půdní mapě v příloze 17, kde jsou v legendě mezi půdními 

typy uvedeny i polygenetické hlíny. Ostatně označení terra fusca a terra rosa je s dnešní 

klasifikací nekompatibilní. Autorka při určování půd vycházela z naší klasifikace, která je 

velmi stručná. Vhodnější by patrně byla klasifikace WRB, kde jsou nástroje k popisu 

podrobnější.  

Půdy s profilem začínajícím hor. Bt jsou z hlediska statigrafie anomálií a může se jednat o 

erozní formy, které se v naší klasifikaci řadí k regozemím. Častý výskyt luvizemí je 

pravděpodobně nadnesený, protože chybí dva hlavní diagnostické znaky – E hor 

(dokumentovaný texturní diferenciací) a argilany v Bt hor. 



Profily půd na snímcích nejsou začištěné a jednotně opatřené měřítkem a tím jejich role jako 

dokumentace k popisu půd jsou degradovány na pouhé barevné „obrázky“. 

Aproximaci obsahu hematitu podle barvy v Munsellově etalonu barev považuji za zatíženou 

velkou chybou, protože určení barvy je velmi subjektivní a nejsou specifikované podmínky 

jejího popisu jako např. vlhkost půdy a nebo světelné podmínky ovlivněné  denní dobou, 

oblačností atd.  Barevnost půdy byla povýšena na hlavní půdní znak, přičemž její určení a i 

vztah k půdním vlastnostem je sporný.

Není jednoduché se orientovat v označení sond a nalézt jejich propojení např.s  tabulkou 

analytických dat v příloze 18. Jestliže plně platí, že analyzované půdní vzorky nejsou z míst 

popisu půd, potom při evidentní komplikovanosti půdního krytu v krasu je velká 

pravděpodobnost, že analýzy nebyly připojeny k popsanému půdnímu profilu.

Členitost reliéfu výrazně ovlivňuje příjem sluneční energie a proto neplatí prostý výpočet 

podle svažitosti a expozici. Jak tato členitost byla zapracována do mapky v příloze č. 6, navíc 

její název „Roční úhrn dopadajícího slunečního záření v kJ na m² za s“ je nesrozumitelný.

Co jsou feromagnetické minerály Fe a Mn? (str. 15)

Diplomová práce Kateřiny Zamazalové  je velmi kvalitní a doporučuji jí k obhajobě. 

Jsem přesvědčen, že z ní může vzniknout zajímavá publikace. Známku v okruhu výborně a 

velmi dobře upřesním podle průběhu obhajoby.
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