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Cílem magisterské práce bylo porovnat vybrané fyzikálně-chemické a mikrobiologické charakteristiky půd 

bukového a smrkového lesa. Obě sledované plochy se nacházely v těsné blízkosti, měly stejné podloží a 

klimatické podmínky. Takové uspořádání dovolilo studovat přímý vliv obou druhů stromů na půdní 

charakteristiky a jejich změny v půdním profilu.  

Nemám zkušenosti se způsobem  hodnocení magisterských prací na Přírodovědecké fakultě UK, budu 

proto postupovat, jak je zvykem na Přírodovědě JU.  

Po formální stránce je práce psaná s minimem chyb. Je však psaná epicky, což často vede k nejasným nebo 

nesprávným formulacím typu „lesní půdy hrají velice obsáhlou a interaktivní roli mezi složkami 

ekosystémů“ (str. 1), „Srážky zachycené stromy znamenají ještě jedno rozrůznění transportu směrem 

k půdě“ (str. 3),… „relativně negativní korelace, ale ne úplně průkazná…“(str. 50) a mnoho dalších 

podobných. U přírodovědecké práce magisterského stupně bych už očekávala jasné, stručné a přesné 

vyjadřování běžné pro „vědecké“ práce.  

Literární přehled obsahuje dostatek informací o studovaném tématu. Snad by mohl být lépe strukturovaný 

a více zaměřený na srovnání vlivu dvou studovaných druhů stromů, protože prací na toto téma existuje 

poměrně dost.  Kromě citovaných např. Albers, D., et al. (2004). Soil Biology & Biochemistry 36(1): 155-164; Andivia, 

E., et al. (2016). Annals of Forest Science 73(2): 437-447 a další…Zmiňuji to hlavně z důvodů, že není vhodné 

zobecňovat a vytvářet předpoklady na základě rozdílů zjištěných jinými autory mezi smrkem a listnatými 

stromy jinými než buk. Většina běžně studovaných listnatých stromů má „kvalitnější“ (ve smyslu snadněji 

rozložitelný opad) než buk a proto jejich vliv na půdu může být dosti odlišný. 

Cíle práce jsou definovány jasně. Hypotézy jsou nadbytečné, protože tak, jak jsou formulovány, jsou velmi 

triviální. Metody jsou popsány srozumitelně, v některých částech možná až příliš podrobně – např. izolace 

DNA, kde je odkazováno na publikovanou práci konzultantky. Někdy naopak podstatné informace chybí – 

např. jakým způsobem a jak dlouho byly půdní vzorky před extrakcí DOC skladovány a v jakém poměru 

s vodou extrahovány, což významně ovlivní koncentraci DOC. Metody jsou psané v pasivu, není proto zcela 

jasné, zda autorka prováděla všechny analýzy sama. Podíl jiné osoby je jasně uveden jen u provedení qPCR, 

v poděkování je však uvedeno další jméno, které se v metodikách už neobjevuje. Samozřejmě to, že 

student neprovádí sám některé složitější analýzy, je běžné a nijak to nesnižuje hodnotu práce. Přesto je 

jasná definice podílu studenta na získání předkládaných dat u nás povinnou součástí práce. Jinak chci určitě 

ocenit širokou škálu metodik, které autorka zvládla – od odběru půdních vzorků, jejich přípravy k různým 

analýzám, samotné provedení mnoha stanovení, až po zpracování velkého množství získaných dat.  

Na prezentaci výsledků by stálo za to víc zapracovat. Data pro některé půdní charakteristiky jsou 

prezentována dvakrát (ve formě grafu a tabulky nebo výňatků z tabulek), zatímco jiné jsou popsány pouze 

slovně a v omezené formě (např. vlhkost, DOC). Proč?  Při popisu trendů ve výsledcích, ať už jsou to rozdíly 



mezi smrkovým a bukovým stanovištěm nebo zejména změny v profilu, by změny viditelné v grafech 

neměly být interpretovány jako poklesy nebo nárůsty, pokud následné statistické (post-HOC) testy 

opravdu neukážou průkaznou změnu a tyto testy dělány nebyly. Zároveň by neměly být popisovány 

korelační vztahy, pokud nejsou průkazné, jako je tomu v mnoha případech v kapitole popisující vztahy 

bakteriálních kmenů s půdními vlastnostmi. Zde mám otázku: Jak je možné, že vztahy s tak vysokými 

korelačními koeficienty jako r=0,8 nevycházejí jako průkazné? Souvislosti mezi složením společenstev a 

půdními vlastnostmi by asi bylo vhodnější hodnotit mnohorozměrnými metodami. 

V diskusi autorka porovnává své výsledky s publikovanými daty a pokouší se vysvětlit alespoň některé 

nalezené souvislosti. Zjistila, že vliv stromů na půdu je druhově specifický, kdy smrk má výraznější 

acidifikační a podzolizační efekt než buk a v jím ovlivněné půdě převažují jiné organické kyseliny. V menší 

míře pak přítomnost stromů ovlivnila relativní zastoupení bakteriálních kmenů v půdním mikrobním 

společenstvu. Vliv obou druhů stromů na půdní vlastnosti byl výrazný v opadovém a organickém horizontu 

a s hloubkou významně klesal. Pozitivně hodnotím množství původních vědeckých článků, které autorka 

nastudovala a cituje. Myslím proto, že je škoda, že více nepřizpůsobila formu své magisterské práce stylu 

vědecké publikace, tím myslím přehlednější prezentaci výsledků a jasné názvy tabulek a obrázků.  

Prosím autorku o zodpovězení následujících otázek: 

1) V metodikách je popsáno provedení qPCR – tedy stanovení abundance bakterií v půdách. Výsledky 

ale v práci nejsou uvedeny. Bylo více bakterií (kopií genu) nalezeno v půdě smrkového nebo 

bukového lesa? 

2) Proč bylo měřeno aktivní i výměnné pH – jak rozdílné informace tyto hodnoty poskytují? Rozdíl 

mezi aktivním a výměnným pH je větší v půdě smrkového lesa než v bukovém lese. Co to 

způsobuje?  

3) Existují v literatuře údaje, jak variabilní je zastoupení a koncentrace organických kyselin v půdním 

roztoku v čase, třeba během sezóny? Lze říci, že kyseliny, které dominovaly na bukovém a 

smrkovém stanovišti v době vašeho odběru jsou pro tyto lokality opravdu typické nebo je možné 

očekávat dominanci jiných kyselin v jiném ročním období? Kdy lze předpokládat v lesích maximální 

koncentrace org. kyselin v roztoku a proč? 

 

Na závěr konstatuji, že podle mého mínění práce splňuje požadavky na magisterskou práci 

v přírodovědném oboru a doporučuji jí k obhajobě. 

Navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 7.9.2017 

          Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D. 


