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Posudek na dizertační práci Hany Veselé „Význam ekologické
stechiometrie pro vývoj půd“
Práce je vypracována se znalostmi odpovídajícími současnému stavu poznání problematiky. Její
struktura odpovídá požadavkům kladeným na dizertační práci a práce přináší nová data a
výsledky, většinu publikovaných v impaktovaných časopisech. Součástí práce je pět publikací,
uchazečka je první autorkou dvou z nich, jedna z těchto prací je publikována ve velmi dobrém
časopise Science of the Total Environment.
Většina publikovaných výsledků se zabývá látkovými toky hlavních ekologicky významných
prvků (C, N, P Ca, Mg, K) mezi vegetací a půdou a také významným vlivem druhového složení
lesních porostů a významu biotické složky ekosystému. Výzkum se odehrává v prostředí
sokolovských výsypek, kde tým školitele dlouhodobě studuje ekologické aspekty různých
způsobů jejich regenerace a rekultivace.
K hlavním závěrům práce patří zjištění, že různé druhy dřevin zacházejí různě s hlavními
nutrienty a druh stromů významně ovlivňuje cyklus živin a návrat živin do půd. Nejvyšší
koncentrace živin (vyjma dusíku) byla nalezena v biomase spontánně regenerující vegetace na
živinově chudých substrátech, což dokládá dobré hospodaření s živinami, na rozdíl míst
s vysokou dostupností dusíku v místech rekultivovaných olší. Použití N fixujících rostlin, které je
oblíbeno při umělých rekultivacích, sice zrychluje vývoj půd, ale bylo ukázáno, že N fixující
rostliny mají některé nevýhody, jako je vysoké vyplavování živin a nízké využití živin těmito
rostlinami. Proto bylo na základě těchto výzkumů doporučeno vysazovat lesy smíšené, nejen
olšové monokultury.
Na příkladu trávy Callamagrostis epigejos rostoucí na chudých substrátech byla popsána
kompetiční strategie resorpce živin, kdy rostlina resorbuje před senescencí většinu živin z listů,
aby nemohly být příští vegetační sezónu k dispozici jiným, potenciálně konkurenčním druhům.
V dizertaci je také popsán význam aktivity půdní fauny na vývoj půd, zejména významná je
aktivita žížal. Ta mimo fyzikálních vlastností půd ovlivňuje i druhové složení mikrobiálních
společenstev půd. Bioturbace tedy mají obdobný význam jako druhové složení porostů.
Jistou výtku mám ke shrnujícímu textu, který je příliš obecný, a málo se soustředí na konkrétní
metodiku a závěry jednotlivých článků připojených k disertaci.
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Přes uvedenou drobnou výhradu ale konstatuji, že práce je kvalitní, obsahuje množství původní
a částečně již publikovaných dat, a doporučuji ji k obhajobě.
V Praze 25. 8. 2019

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

