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Oponentský posudek na doktorskou dizertační práci Ing. 

Marcely Smilkové „Transport huminových látek skrz 

rostlinnou kutikulu“ 

 
Dizertační práce Ing. Marcely Smilkové se zabývá velmi atraktivním tématem 

experimentálního ověřování možností využití difuze biologicky účinných látek přes 

rostlinnou kutikulu a matematickým popisem tohoto procesu. Spolu s touto 

problematikou se Ing. Smilková zabývá i účinkem testovaných materiálů na ovlivnění 

růstu vybraných jednoletých rostlin a hledáním příčin v experimentálně zjištěných 

rozdílech. 

Zadání doktorské práce Ing Smilkové je velmi rozsáhlé, zahrnuje problematiku 

transportu huminových látek přes rostlinné kutikuly včetně získávání a charakterizace 

huminových kyselin, dále problematiku izolace a charakterizace rostlinných kutikul, 

charakterizaci hydrogelů využívaných pro experimentální studium transportu 

huminových kyselin a s tím související problematiku aplikace superabsorbentů 

s obsahem huminových látek do zemědělské půdy. 

Předložená práce je přehledně členěná a dobře zpracovaná, autorka na 52 stranách 

Teoretické části shrnuje publikované poznatky ze všech oblastí týkajících se zadání 

práce, tedy problematiku huminových látek, gelových systémů se zaměřením na 

agarosu, superabsorbenty a dále na botanickou stránku věci, tedy na stavbu listů 

rostlin, poznatky o rostlinných kutikulách a využití těchto poznatků pro foliární 

aplikaci účinných látek v zemědělství. Vedle toho autorka uvádí publikované 

poznatky z oblasti difúzních procesů, které s foliárními aplikacemi souvisejí. 

V souvislosti s řešením tématu své práce autorka v kapitole „Teoretická část“ cituje 

174 publikovaných prací týkajících se v práci studovaných oblastí. Text Teoretické 

části je vhodně doplněn matematickým popisem, publikovanými obrázky, spektry, 

fotografiemi a tabulkami. 

Na základě výsledků provedené rešerše uváděné v Teoretické části autorka shrnuje 

cíle své disertační práce, které zahrnují charakterizaci použitých hydrogelových 

materiálů, izolaci a charakterizaci kutikul z listů vybrané rostliny (bobkovišně 

lékařské), následné ověření difuze lignohumátu draselného izolovanými kutikulami, 

matematickým popisem dosažených experimentálních výsledků a závěrečnou 

realizaci skleníkových experimentů s využitím vybraných činidel (zdrojů 

makroelementů NPK, či biologicky aktivních organických složek). 
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V kapitole „Experimentální část I a II“ Ing. Smilková popisuje enzymatickou a 

chemickou metodu izolace rostlinné kutikuly z bobkovišně lékařské včetně fyzikální 

charakterizace izolovaných kutikul a provádění difuzních experimentů přes izolované 

kutikuly s použitím hydrogelů s přídavkem lignohumátu jako účinné složky. Dále 

popisuje provádění a vyhodnocení skleníkových experimentů s využitím různých 

zdrojů lignohumátu a NPK pro ovlivnění pěstování ředkvičky, špenátu a hlávkového 

salátu jako modelových rostlin. 

V kapitole „Výsledky a diskuze experimentální části I“ Ing Smilková diskutuje 

charakterizaci izolovaných rostlinných kutikul pomocí široké škály fyzikálních metod 

a identifikuje rozdíly v separovaných kutikulách s využitím enzymatické a chemické 

izolační techniky. Vedle toho diskutuje fyzikální charakterizaci v experimentech 

používané komerční agarosy, lignohumátu, a z nich vznikajících hydrogelů. 

V provedených difuzních experimentech Ing. Smilková dokládá rozdíly v rychlosti 

difuze lignohumátu přes izolované kutikuly separované chemickou nebo 

enzymatickou cestou při různých teplotách a výsledky srovnává s rychlostí difuze 

přes syntetickou polykarbonátovou membránu. Vytvořený matematický model 

popisující studované transportní jevy přes kutikuly by mohl být aplikovatelný pro 

studium difuze aktivních látek kutikulou do těla rostlin při foliárních aplikacích jiných 

účinných látek.  

V kapitole „Výsledky a diskuze experimentální části II“ se Ing. Smilková zamýšlí nad 

výsledky dosaženými během skleníkových experimentů zaměřených na ovlivňování 

růstu jednoletých kulturních plodin s použitím hydrogelů obsahujících zdroje NPK a 

huminových látek. Autorka dosáhla velmi zajímavých výsledků s použitím hydrogelů 

s obsahem zdrojů NPK vyvinutých na Fakultě chemické, Vysokého učení technického 

v Brně, přičemž jako jednu z příčin pozitivního efektu tohoto aplikovaného aditiva 

identifikovala ovlivnění vlastností zemědělské půdy zmiňovaným hydrogelem. 

K tomuto závěru dospěla po vyhodnocení srovnávacích experimentů zahrnujících 

změny pH i vodivosti testované půdy, změny v obsahu amoniakálního i nitrátového 

dusíku, vyhodnocení koncentrací emisí oxidů dusného a uhličitého z těchto půd. 

Lze konstatovat, že záběr předložené dizertační práce Ing. Marcely Smilkové je 

velmi široký a splňuje zadání definované ve všech 8 bodech. Ing. Smilková v rámci 

řešení své disertační práce udělala ohromný kus výzkumné práce nejen v oblasti 

studia transportu huminových látek přes rostlinnou membránu, ale i v oblasti 

posuzování vlivu aplikace organických aditiv na pěstování rostlin.  
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Předložená práce Ing. Smilkové má i několik nedostatků, které však nesnižují celkově 

vysokou odbornou úroveň předložené disertační práce. 

Jedná se o nedostatky formální, bylo by např. dobré uvést chemické struktury, 

případně vlastnosti na str. 56 diskutovaných látek thiofanát-methyl, thiofanát, 

benomyl, atd., aby si čtenář mohl udělat lepší představu o vlivu struktury a polarity 

na rychlost transportu uváděných aktivních látek přes kutikulu. Dále by bylo dobré 

používat české názvosloví (chlornan sodný místo nesprávně použitého „hypochlorid 

sodný“), nukleonové číslo se u izotopů uvádí před značkou prvku, ne až za ní (viz. str. 

58), u popisu provádění vyhodnocení obsahu dusičnanů a amonných iontů bylo by 

dobré uvést odkaz publikovaný postup, předpis či návod. 

Jedná se též o nedostatky faktické, které souvisí především s nedostatečným popisem 

výchozích aditiv testovaných ve skleníkových experimentech. Konkrétně chybí popis 

míchání NPK hnojiva z uváděných výchozích chemikálií a postup přípravy 

superabsorbentu, u nějž je sice zmíněn odkaz na bakalářskou práci bc. Macurové, ale 

ani v této práci nelze nalézt popis jeho přípravy, pouze množství použitých surovin. 

Nedostatkem se též jeví v rámci skleníkových srovnávacích experimentů provedené 

kvantifikace pouze různých forem dusíku, chybí kvantifikace obsahu draslíku, 

případně fosforu. 

K předložené práci bych měl několik dotazů: 

1. Mohla byste v rámci obhajoby uvést koncentraci draslíku, fosforu a různých 

forem dusíku použitou v sestaveném směsném NPK hnojivu míchaného ze 

složek uváděných na str. 81? Zmiňované NPK hnojivo bylo aplikováno 

v různých formách při skleníkových experimentech bez této charakterizace 

(viz. informace v kap. Exp. část II a Výsledky a diskuse II). 

2. Mohla byste popsat podrobněji způsob přípravy a charakterizaci 

superabsorbentů uváděného v kap. Exp. část II, str. 81? 

3. Mohla byste pro lepší ilustraci efektu jednotlivých aditiv na růst testovaných 

plodin srovnat množství různých forem dusíku v půdě po aplikaci těchto aditiv 

(např. Obr. 144 a 145) a v půdě použité pro pěstování jednotlivých rostlin (např. 

Obr. 138 a 139)? 

4. Mohla byste z Vámi naměřených dat odhadnout, jestli by Vámi testované 

superabsorbenty mohly ovlivňovat růst testovaných rostlin i v roli tzv. 

inhibitorů nitrifikace? 
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Kvalitu výzkumné a vývojové práce dosahované během svého doktorského studia 

Ing. Smilková dokládá publikováním výsledků v pěti impaktovaných časopisech a 

prezentací výsledků na řadě mezinárodních a národních odborných konferencích. 

Předloženou dizertační práci Ing. Marcely Smilkové proto doporučuji k obhajobě a 

doporučuji též, aby Ing Marcele Smilkové byl udělen akademický titul Ph.D. 

 

V Pardubicích, 5. 3. 2022   doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. 

Ústav environmentálního a chemického 

inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, 

Studentská 573, 532 10 Univerzita Pardubice 


