
Posudek škptitele.na doktorškou disertační práci Edity Tylové

Edita Tylová roz. Munzarová vypracovala svoji disertační práci na ekosziologické
téma Příjem a vy:žití dusíku moKadními rostlinami (ýznam minerální výžíw v odpovědi
rostlin na eutrofi zaci).

Zvo|ené téma práce navěua|o na ýzkum započaý v rámci meziniírodních projektů
-EUREED a projektu sNF. V rrímci těchto projektů bylstudoviín mimo jiné vliv eutrofizace na
mokřadní společenstva a dopad eutrofizace na změny ve složení těchto společenstev a +a
'ústup; případně šíření někteých druhů mokřadních rostlin. Projekty jasně ukázaly potře6u
detailnějších ana|ýz vlivu ruzných dávek dusíku a jeho forem na rust a metabolismus těchto
rostlin. Doktorandka si pro svá studia vhodně zvolila dva zák|adní druhy našich mokřadních
společenstev (Phragmites australis a Glyceria mmima) s odlišnou Životní strategií a
s odlišnou reakcí na zvyšování obsahu Živin v ekosystémech. Studia na těchto druzích pak
doplnila někteými pokusy na méně běžných druzích (Acorus calamus a Typha angustifolia).
Pracovala v definovaných podmínkách vodních a pískoých kultur, čímŽ byly doplněny
studie zpÍirozených stanovišť. Sledován byl zejména vliv poměru No3- a NH4+' a poměru
obsahu N a P, přičemž sloŽení žívných roáoků simulovalo podmínky přirozených stanovišť
s ruznou zátěží živinami a podmínky umělých moKadů pro čištění odpadních vod. V pruběhu
doktorandského studia absolvovala dvě dloúodobé stitže na universitě v Aarhusu v Dánsku,
na pracovišti prof. Brixe, které se dloúodobě zabyvá problematikou mineráIni ýživy
především mokřadních rostlin. Naviízala tím na spolupráci započatou v rámci mezinárodního
projektu EUREED' StríŽe byly pro její práci velmi přínosné - uýsledkem je několik publikací,
plakátovych sdělení a rukopisů připravovaných do tisku. Přínosem byla i její kratší stálž na
Katedře anatomie a sziologie rostlin Masarykovy university v Brně, která také vyristila
vpublikaci a rukopis. Za jeden znejýznamnějších vysledků její práce povaŽují studium
nitráredútazy u mokřadních rostlin.

Předložená práce má charakter souboru publikovaných prací s úvodem, kteý obsahuje
pečlivě a do hloubky zpracovaný přehled problematiky, a kteý by si zaslouži|byt publikován
jako přehledný článek buď samostatně nebo společně s problematikou shrnutou v nedávno
obhajované práci Lenky Steinbachové. Ke dvěma pracím, které byly publikované v době
podání práce přibylo přijetí dalších dvou rukopisů k publikaci. Kromě prací, které autorka
předloŽila k obhajobě jako součást práce a kde je prvním autorem je ještě spoluautorkou
několika dalších prací, kde její podíl také nebyl zanedbatelný. Dále je první autorkou nebo
spoluautorkou mnoha plakátových sdělení'

Edita Tylová se zhostila svého úkolu velmi dobře, o čemŽ svědčí úspěšná publikace
řady uýsledků a další připravené či odeslané rukopisy. E' Tylová patří k lidem, kteří jsou
schopni samostatné práce spotřebnou dávkou invence i trpělivosti, kterou jsou schopni dobře
a realisticky naplánovat. Její práce byla i $zicky naročná vzhledem k dlouhodobým
venkovním kultivacím mokřadních rostlin ve velkých nádobách s nutností pravidelně měnit
obrovské objemy živných roztoků.

JiŽ během svého řádného studia se Edita Tylová úspěšně podílela na rn.ýuce, která se
pak stala součástí její práce po přechodu na kombinovanou formu studia. V prvé řadě přejala
po odchodu Dr. Cernohorské do důchodu přednríšku Minerálnivyživa rostlin. Byla to pro ni,
jako pro začínajíciho učitele velká ýzva a musím Íici, že se ji zhostila velmi dobře. Rovněž
se podílela jako konzultant na vedení několika diplomovych prací.

Podílela se na řešení grantů, zejména ýzkumného záměru Ekologické a evoluční
aspekty rozmanitosti organismů, struktur a interakcí. Jako doktorandka získala rovněŽ vlastní
juniorský grant GAAV Aktivita nitrátreduktázy u mokřadních rostlin, kteý úspěšně obhájila.



Podílela se dále podstatnou měrou na grantu FRVŠ sfudium metabolismu sacharidů a dusíku
u vybraných druhů mokřadních rostlin, který byl rovněž úspěšně obhájen.

Záyér
Doktorsk.á disertační práce Edlty Tylové prokrízala, že jeií autorka je schopna

samostatné vědecké práce, jejÍž ýsledky je schopna zpracovat a kriticky vyhodnotit.
Doporučuji, aby jí byl po úspěšné obhajobě udělen titu|PhD. 
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