Posudek na diplomovou práci
Venclovská, L. (2011): Toxicita výsypkových substrátů a možnosti jejího zmírnění. –
Dipl. Práce Př.F. UK v Praze, Kat. ekologie, 55pp.
Téma práce je velmi dobře zvoleno, problematika výsypek i skládek s obsahem toxických
kovů a látek je určitě velmi aktuální. Téma práce je zřejmě součástí širšího projektu. Sinice a
řasy jsou schopny mnoho látek aktivně sorbovat a dále tvorbou krusty bránit erozi.
Úvod: Diplomantka se dobře orientovala v literatuře. Postrádám jenom zajímavou práci:
Kubečková, K., J.R. Johansen, S.D. Warren, and R.L. Sparks. 2003. Development of
immobilized cyanobacterial amendments for reclamation of microbiotic soil crusts. Algological Studies 109: 341-362.
Metodika: U terénní práce je vždy problém metodika sledování. Založení pokusných plošek
je zřejmě jedinou možností. Není možné že přidáním jakékoli biomasy, nejen řas, by mohlo
mít stejný nebo podobný vliv jako inokulace řasami? Těžké kovy sorbuje jakákoli biomasa.
Data jsou odpovídající a zpracována přiměřeně současnému stavu vědění. Jistě je zpracování
takto obtížných terénních pokusů zatíženo řadou problémů. Více asi z těchto dat nelze vytěžit.
Výsledky jsou ve shodě s našimi pokusy pro fy. SimbioM, krusta se opravdu tvoří až po delší
době.
Zpracování: Diplomová práce je dobře a přehledně členěna, nalezl jsem jen několik málo
drobných chyb.
Poznámky:
Str. 10 – chybí stručná charakteristika cyprisových jílů, chemické složení např.
Str. 11 – mechanismus příznivého působení vápnění je možno vysvětlit tím, že těžké kovy
jsou ve vysokém pH nerozpustné, čili nedostupné rostlinám?
Str. 18 – směs aceton/metanol je nejlepší pro extrakci chlorofylu. Metanol extrahuje i bez
desintegrace.
Str. 21 – kolik dní trval pokus s inokulací? Bylo to také 1 rok?
Str. 24 – místo treatmenty lze užít plochami, variantami.
Str. 28 – Kontrola Lítov1, vápněno, nemá žádnou analýzu pod fluorescencí?
Závěry: Diplomová práce řešila velmi nevděčné a obtížné téma. Diplomantka osvědčila
schopnost se orientovat v náročné problematice a vyhodnotit terénní pokusy což je vždy práce
obtížná a nevděčná. Diplomantka ji však zvládla a osvědčila schopnost samostatné vědecké
práce. Rád proto doporučuji práci přijmout.
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