Posudek školitele na diplomovou práci Lenky Venclovské
Lenka Venclovská se ve své práci zabývala možností stabilizace fytotoxických ploch výsypek
pomocí řasové krusty. V některých specifických částech výsypek může být fytotoxicita
těchto ploch vážný problém který roste s narůstající plochou těchto stanovišť malé ostrůvky
fytotoxických ploch zpravidla nepředstavují vetší problém. avšak na větších plochách jak je
například Výsypka Lítov mohou plochy těchto fytotoxických materiálů dosahovat desítek
hektarů a představují vážný problém nejen pro další rozvoj vegetace na místě samém ale
generují i další problémy jako kyselé průsaky atp. Na těchto plochách může, kromě podmínek
substrátu být limitující i nedostatek diaspor. Testování vlivu těchto dvou parametrů bylo
předmětem Lenčiny práce.
Jako každá terénní manipulace i Lenčin pokus byl vystaven velkému množství nejistot.
Nicméně i přes určité problémy způsobené volbou malých pokusných plošek přinesl Lenčin
pokus dva prakticky významné a aplikovatelné výsledky. Na rozsáhlých plochách může být
inokulace řas významným stimulem pro tvorbu krust, jejich vývoj má určité zpoždění a
probíhá skokově a inokulaci lze doporučit řasy rodu Klebsormidium. Co se týče malé
velikosti ploše je nutno na Lenčinu obhajobu říci že je konzultovala nejen ze školitelem ale i
s kde kým kdo mohl v této souvislosti něco poradit. Nicméně jedná se oblast ze které jsou
poměrně malé praktické zkušenosti a tak dobře míněné expertní rady prostě selhali. Jako
člověku zabývajícímu se praktickou aplikací ekologických poznatků je mi snaha autorky o
řešení praktického problému velmi sympatická. A přesto, že Lenčiny výsledky nemusí
vypadat elegantně jsou velmi přínosné pro další rozvoj praktické aplikace podobných technik.
Lenka přistoupila ke své práci iniciativně, obětavě, je třeba zdůraznit, že sama přišla s ideou
terénních pokusů na fytotoxických plochách, podílela se významně na formování celkové
koncepce, logicky dobře rozvedla zadané úlohy, zvládla řadu technik týkajících se
laboratorních testů fytotoxicity, pěstování řasového inokua, založení terénního pokusu,
stanovení chlorofylu, i determinace terénních vzorků řas. Jako školitel jsem byl celkově
s jejím postupem velmi spokojen. V této verzi práce došlo také k daleko lepšímu formálnímu
a logickému dotažení textové části práce. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.
V Českých Budějovicích.
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