
Předložená disertační práce Mgr. Ivany Raimanové ,,Příjem a využití
rtvných forem dusíku u rostlin pšenice.. má celkový rozsah 99 stran, je napsána
stručně a přehledně. Práce má obvyklé uspořádání aje rozčleněna do 7 kapitol.
Jednotlivé kapitoly tvoří samostatné celky, které na sebe poměrně dobře
navanljí a mají přiměřený rozsah. Největší část práce je věnovaná dosaŽeným
ýsledkům' jejich hodnocení a diskusi. Většina získaných údajů je soustředěna
v tabulkách a grafech, které jsou uváděny průběžně v textu s potřebným
komentářem. Tím je usnadněna orientace a hodnocení dosažených ýsledků.

J|ž v úvodu posudku mohu konstatovat, že při řešení zadané problematiky
bylo pouŽito moderních analytických postupů, včetně izotopických metod.
Použití značených sloučenin se stabilním izotopem ''N umoŽnilo autorce
precizni rozlišení příjmu a translokace jednotlivých forem dusíku, včetně jejich
uplatnění Ve finálním produktu při mimokořenové aplikaci. Rozsah
experimentů, a tím i následné analýzy ukazují na značnou pracnost vedení
pokusů, j ej ich zpracov ání i vyhodnocení.

CeIá práce je v podstatě rozdělena na dva úseky, a to na část ýkající se
příjmu jednotlivych forem dusíku kořeny pšenice z živného roztoku a druhá na
sledování mimokořenové aplikace dusíkatých roztoků. Těmto dvěma aspektům
je také směrován literární přehled, metodické zaměření práce a vlastní upořádání
experimentů.

Z přehledu literatury je zřejmé, že autotka prostudovala a v práci také uvádí
velké množství literárních pramenů, týkajících se především mechanismu příjmu
a transportu amonných a nitrátových iontů v ruzných, většinou modeloých
podmínkách u ruzných druhů rostlin.

Cíle práce jsou formulovány celkem do 5 skupin, Lze konstatovat, že
stanovené dílčí cíle jsou konkrétní a dobře definované, ale větší část, týkající se
kořenové ýživy obtíŽně využitelná pro hlavní cíl předpokládaného doporučení
pro praxi a snad i ,,náhrady drahých nitráto,.ych hnojiv levnějšími hnojivy
s amonnou formou nebo močovinou.. jak je uvedeno v úvodní část kap. 3 (Cíl
práce) na str.26.

Celkově lze práci hodnotit jako zďaŤilé dílo, soustřeďující velké množství
experimentálních údajů' které jsou poměrně dobře vyhodnoceny. Za
nevýznamnější a dobře vyuŽitelné vysledky považuji část, ýkqicí Se
mimokořenové aplikace dusíkaých sloučenin, i kdyŽ i v této části je nutné si
uvědomit to, žejako značenou amonnou sloučeninu byl použit chlorid amonný,
kteqý nebude běžně k dispozici a i při mimokořenové aplikaci je výrazný vLiv
doprovodného iontu. Za značně překvapující je konstatování o 95Yoním uložení
přijatého N v zrnu. I když bylo pouŽito špičkové analytické techniky, tak podle
dosavadních znalostí ne|ze uváděnou hodnotu považovat za reá|nou.



K práci mám však i některé další formální a věcné připomínky:

. V literární části postrádám celkové shmutí působení amonných a
nitrátových iontů v přirozených podmínkách, tedy v půdě, jejich přednosti i
neýhody a možnosti uplatnění v tvorbě výnosu a kvality zrna) tedy oblastí,
tykající se cílů práce.

. Musím konstatovat, žejsou používány některé ,ýra,y, které u nás nejsou
běžlné a vycházejí většinou z překladů cizí literatury. Je žádoucí používat u nás
vžité termíny anázvy, které jsou běžné v našich publikacích a učebnicích. Např.
v první větě 5. odstavce na str. 4 je několik nepřesností. Pro poutání kationů na
půdní koloidy používáme termín sorpce (výměnná či ýzlkálně.chemická) a
nikoliv reverzibilní imobilizace fixací. Termín fixace je použiván pro
neýměnnou sorpci jíloými minerály. Jílové součásti jsou také koloidy.
- V celé řadě případů je zÍejmé, že ve snaze o úspornost textu je do jedné věty

soustředěno více údajů, které mají rtnný význam a závažnost. Platí to v plné
míře o první větě posledního odstavce na str. 4, kde se pojednává o mobilitě
nitrátů, zpětné přeměně na amonné ionty i denitrifikaci. Jednotlivé termíny
vy žadují bl ižš í sp ec ifi kac í, zy|áště zpétná re dukce nitrátů (amoni fikace ).
. Vposledním odstavci kap.2.I.2by bylo vhodnější uvést, že na kyselých a

zamokřených stanovištích, kde je omezena nitrifikace je převažujícím iontem
NTI4*, ale nikoliv dostupnější' protože kdybychom hnojili dusíkem, tak na těchto
stanovištích upřednostníme hnojiva s nitrátoqým dusíkem (např. LV, případně
LAV), kteý je přijímán snadněji.

- Jistě ne|ze pochybovat o tom, že přijímaný amonný iont musí být urychleně
vázán, a tím v podstatě detoxikován. K tomu je zapotřebí dostatečné množství
oxokyselin, především kyseliny 2-oxoglutarové (autorka uvádí uhlíkaté skelety).
Příčinou možného toxického působení příjmu amonného dusíku nemůže být
zvýšená potřeba uhlíkaqých skeletů (str. 14 poslední věta 2. odstavce), ale jejich
nízká metabolická produkce (v citrátovém cyklu).

- Nemohu také plně souhlasit s interpretací asimilace amonného iontu
uváděnou na str. 14, kde je pominuta stěžejní část synthesy kyseliny glutamové
(glutamátu) z NH3 a kyseliny 2-oxoglutarové, která se uskutečňuje při niŽší
nabídce amonných iontů.

. Kapitola 2. 3. l je zpracována jen povrchně - termín zák|aďní hnojení je
v agrochemické terminologii používán z hlediska časové aplikace jako hnojení
před zaIožením porostu, tedy nejpozději před setím. Rovněž v první větě
druhého odstavce by mělo být použito termínu celková potřeba dusíku
(živiny).

- Jistě autorka nemyslí vážně to , že kladem mimokořenové výžtvy je aplikace
potřebného množství živin(l. odstavec kap. 2. 3. 2).

- Pro řešení úkolu bylo použito pěstování rostlin v živných roztocích, které
poskytuje cenné informace, ale obtížně se ýsledky dají interpretovat do



přirozených půdních podmínek. Současně Lze namítnout, že používaná
koncentrace N v roztoku byla velmi nizká a vyhovovala více amonným iontům.
. Mám vážné v'ýhrady pro používání anglických zkratek v českém textu jako

Dw - vždý máme krásný česky ýraz sušina, dále FW a poměr R/S. Dochází
snadno k tomu, že se kombinuje anglická zf<ratka s českou jako je tomu
v záhlaví tabulky 5. 1 (DW NČ). V tab. 5. 3 navíc chybí údaj, jestli se jedná o
hmotnost určitého množství rostlin, či na nádobku apod. Také není vhodné, aby
graf 5.1 měl označení R/S poměr.

- Na str. 67 autorka uváďí, že i u nás je populární systém CULTAN - z jakych
podkladů autorka vychází? V čem je populámí a jaké výsledky s ním byly
dosaženy?

- V práci se vyskytují i některé drobné překlepy a nevhodné ýtary, které
jsem v textu označil. BěŽnější je také to, že v laboratořích se používají pro
odměrné nádobí údaje v ml, takže mnohem lepší je napsat, že vzotek byl
kvantitativně převeden do 100 ml odměrné baňky a doplněn po rysku ..(str.27).

Pozitivně hodnotím správné použivání většiny jednotek a obsahů živin. Pro
jednotlivé ťormy dusíku bylo komisí výživy rostlin Čnzv doporučeno používat
zkratek v tomto pořadí _ např. pro dusík nitrátoqý N-No3-, pro dusík amonný
N-NHa* apod.

Většina uváděných připomínek nesnižuje kvalitu předloŽených výsledků,
jsou námětem pro zlepšení práce, hlavně při přípravě textů k publikacím a
dalším prezentacím.

Při celkovém hodnocení předložené disertační práce Mgr. I. Raimanové
,,Příjem a využití různých forem dusíku u rostlin pšenice.. mohu konstatov at, že
autorka se seznámila a poměrně dobře využíva|a moderní metody zák|adního
výzkumu a pokusila se o aplikaci získaných qfsledků do praktické ýživy
rostlin pšenice. Je to však úkol velmi obtížný a těŽko rea|izovatelný v původně
předpokládaném rozsahu pro jednu disertační práci. Bylo upřesněno působení
rtlmých forem N u pšenice a ziskány podklady pro hnojařská opatření,
především pro mimokořenovou aplikaci hnojiv. Ing. Raimanová prokáza|a
schopnost samostatné vědecké práce a proto doporučuji předloženou práci jako
podklad pro obhajobu.

Na základě kladné obhajoby doporučuji udělení vědecko akademického
titulu
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