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POSUDEK

na diplomovou práci Lukaše TRAKALA ,,Monitorování dynamiky retence vody v půdě
v procesu vyvoje mykorhizní symbióry metodou TDR (time domain reflectomeiry)",
předloŽenou na oddělení hydrogeologie PřF UK Praha v roce 2006

obsahem předkládané diplomové práce jsou qýsledky široce pojatého experimentálního
ověřovríní vlivu mykorhízní symbiózy na vybrané fyziká|ni (především objemová vlhkost) a
chemické vlastnosti půdního substrátu. Práce vznikla ve spolupráci s Botanickým ústavem
AV ČR, kteý také na svém pracovišti v Průhonicích poskýl pótr.bne přístrojové vybavení,
prostorové zénemí i nezb1rrný servis pro rea]1izaci zétk|adních experimentů. Téma práce
reprezentuje klasický mezioborovy ýzkum, vyžadujicí v tomto případě komplexní aplikaci
poznatků z hydrogeologie, vžité geoýziky a botaniky. Z hlediska teoretických poznatků
diplomant nastudoval a v průběhu řešení aktivně vružil zejména znďosti z hydropedologie
nesaturované zóny, dále informace o geofyzikálních metodách stanovoviání vlhkosti a konečrrě
i znalosti o procesech spojených s vývojem mykorrhizní symbiózy. Původně re1ativně úzce
pojaté téma (dynamika vlhkosti _ experiment č.1) se na základě dílčích výsledků i podnětů od
pracovníků Botanického ústavu postupně obohatilo o řadu dalších aspektů (dynamika vlhkosti
- experiment č,.2, měření soudrŽnosti _ experiment č. 3, stanovení vybraných parametrů
výluhu, stanovení parametrů rostlin a mykorhizních hub). Většinu potřebných měření (kromě
laboratorně prováděných chemických ana|ýz), a to věetně časově nríročných laboratorních
botanických stanovení,rca|izova| srím diplomant. Výsledkem Zpracovríní a vyhodnocení všech
získaných poznatků je elaborát, kteý svou šíří i kvalitou vysoce přesahuje běžné diplomové
práce, Před započetím dlouhodobých pilotních experimentů' které probíhaiy po dobu priuuz''c
dvakrát tři měsíce), ale i v jejich pruběhu realizoval L. Trakal řadu díičích pomocných
experimenfu a operativně se vyrovnal s problémy spojenými s nornými přístroji i technikami
(hardware, software, design experimentálních objektů, statistické vyhodnocení dat atd.).
Zaúmcó pilotní experimentč.1 piobíhal do značné míry v režii Botanickerro ústal'rr, statisticky
prukazné ýsledky experimentu č.2 |ze do značné míry přiěíst právě nastavení
experimentálních podmínek L. Trakalem. Provedená ana|ýza použiých metodik i ne vždy
jednoznačných vysledků přinesla řadu noých podnětů i informací a spolehlivě přispěje
k budoucím vyzkumům v této oblasti s řadou aplikačních možností v praxi.

Diplomová ptáce zahrnuje 86 stran textu, do kterého je organicky včleněno 47 obrazk1o a
16 tabulek. Členění textu do šosti zríkladních kapitol je logické u pr.hl.dné, vlastní text je
ýstižný, někdy mírně redundantní, mísý s lehce hovorovým akcentem. Je dobře provazán
s grafickou dokumentací. Váledem k velké šíři problematiky je třeba zv|ášť r,yzdvihnout
celkovou strukturu práce a proporci jednotlivych kapitol. Zjištěné poznatky a jejich
interpretace jsou dílem obsďeny v kapitole ,,Výsledky.., jejich souhrnu (včitně zobecrujióich
metodických poznatků a naznaěených otevřených problémoqých okruhů) je věnóvtína



{

předposlední kapitola ,,Diskuze... Kvalita grafické dokumentace je standardní, jedinou
ýjimkou je obr. 26na straně 43,kteý mohl byt zpracoviín lépe.

Po krátkém úvodu je v práci zaŤazena rešeršní kapitola nazvaná,,Přehled teoretických
poznatků.o, zahrnující bloky Hydropedologie, Metody stanovení vlhkosti v půdním prostředí a
Mykorhizní symbióza' Nejrozsáhlejší (l9 stran) je zde podkapitola ,,Hydropedologie.., jejíž
některé ěásti (např. subkapitoly 2.I.2.|. ů2.I.2.4) nesouvisejí přímo s řešenou problematikou
a mohly byt buď vypuštěny nebo alespoň redukovrány. Následující kapitola je věnována
,,Uspořádání experimentu a metodice měření.. a logicky je rozdělena do dvou částí, v nichŽ
jsou přehledně popsríny jednak předběžná a testovací měření, jednak vlastní pilotní
experimenty ě.l až 3. Poněkud neorganicky působí zařazení dvou do textu,,implantovaných..
tabulek v subkapitole 3.3.1 .2.,které se obsahově téměř překrývají s informacemi uvedenými
v kapitolách 2.|.6. a 2.2.I.I. Jádrem práce je vysoce informativni pátá kapitola s výsledky
měření a bohatou grafickou dokumentací. Zformálního hlediska zde došlo kněkolika
opomenutím. V obrazcích na str. 64 a 66 chybí v legendě popis symbolů prándných červených
čtverečků, v tabulce 13 na str. 76 je chybně uveden rozměr u vyšky rostlin (má být cm),
tabulka na str. 77 mábyt oznaěena číslem 13 a u tabulek 12 až 15 by bylo vhodné označit obě
varianty (mykorhizní a nemykorhizní) nejen barevně, ale i slovně. Pro hodnoty objemové
vlhkosti měřené na experimentálních objektech vždy ve třech polohách (do qýsledných grafrr
na obr. 40 a 42 zakresleny pruměry) mohla bý vyčíslena velikost střední kvadratické chyby.
Druhá ěást této klíčové kapitoly pak mohla být zhlediska uváděných explanací těsněji
provér;:éna s teoretickými poznatky zkapito|y druhé. S rozborem metodiky a částečně i
vysledků v kapitole ,,Diskuze.. a obecným shrnutím poznatků v ,,Závěru.. lze souhlasit.
ocenit je nutné i návrhy dalších experimentálních prací, které by vychazeIy z již ověřených
metodických postupů i zdosažených qýsledků. Na konci práce uvedený seznam literatury
obsahuje 42 položek, zěásti vanglickém jazace; u někteých citací zperioilik však chybí
rozsah příslušných stránek.

Navzdory peělivým korekturám se do práce vetřelo i několik překlepů a redakčních
přehlédnutí: str.5 _ 4.Íádek shora (podmínek [:]), str.32 _ 6.řádek zespoda (myk[o]rhizní),
str.36 _ nadpis kapitoly 2.3.3. (m[y]korhizní), str.37 _ 1O.řádek shora (mykorfx]hizní) a dole
([F]ederace), str.42 9.řádek shora (přebytečné ti]) a str.78 Tabulka |6 (2x
m[i]mokořenové).

Přes uvedené připomínky' které jsou z větší části formálního rázu, jsem přesvědčen,
že předložená diplomová práce představuje kvalitní a po dalším ověření některých
dosažených poznatků i v praxi ryužitelný elaborát, se závěry autora souhlasím. Hodnotu
diplomové práce zryšuje i skutečnost, že autor n,|ád| samostatně metodiku složitých
experimentů s řadou intervenujících rušivých proměnných a že v celém průběhu řešení
byl schopen reagovat na vznik|é problémy. Diplomant Lukáš Trakal prokázal schopnost
samostatně řešit zadaný úkol' proto doporučuji práci k přijetí a navrhuji klasifikaci
,,qýborně...

RNDr. PhDr. Jiří Dohnal
vedoucí diplomové práce

Praha, |9.září2006


