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Řešení problematiky sucha: aplikace
biocharu za účelem zvyšování
retenčních schopností půdy
Toto téma nabízí multidisciplinární
řešení
v
současnosti
vysoce
skloňovaných problematik jakými je
sucho,
udržitelné
zemědělství,
snížení odnosu živin z půdy, ale také
snižování emisí CO2 do ovzduší.
Všechny výše uvedené problematiky
pojí jednotný jmenovatel, kterým je
klimatická změna a s ní související
dopady. Toto téma je především
zaměřeno na možnosti snížení
negativního vlivu epizod sucha v
oblasti zemědělství. Pro zdárné
řešení problematiky sucha je
důležité pochopit klíčové procesy v
půdě, díky nimž lze tento negativní
dopad
klimatických
změn
minimalizovat. Jedním z těchto
klíčových procesů jsou právě
hydraulické vlastnosti půd jakožto soubor půdních charakteristik odpovědných za distribuci vody v půdě. Tyto
parametry jsou proměnné v čase a působí na ně řada faktorů, kdy jedním z nich je i přítomnost organického
materiálu. Toto téma je tedy zaměřeno na stanovení faktorů zodpovědných za přirozenou sezónní variabilitu
hydraulických vlastností a následného řešení zvýšení retence vody v půdě pomocí aplikace biocharu. Biochar
by tedy měl mít pozitivní dopad na (1) schopnost půdy vázat vodu a zároveň také základní živiny (včetně
dalších rozpuštěných látek); dále by se měla (2) prokázat i jeho stabilita v životním prostředí; (3) včetně
výsledného dopadu na zvýšenou mikrobiální aktivitu v půdě a pozitivního dopadu na růst rostlin.

Cíle:








Optimalizace výroby biocharu pro účely významného zvýšení retence vody/živin v půdě
Příprava nového substrátu (kompozit biocharu s kompostem)
Vliv přítomnosti biocharu na hydraulické vlastnosti a zvýšení mikrobiální aktivity různých
typů půd včetně určení míry jeho stability v půdě
Sledování produkce biomasy a stresových faktorů na vybraných plodinách (rostlinách)
Terénní experimenty (meteorologické stanice) na vybraných lokalitách – ověření
laboratorních výsledků
Popis a modelování přirozené sezónní variability hydraulických vlastností půd v různých
typech krajiny a stanovení faktorů, které tyto variability způsobují
Modelové zpracování, které dosud nereflektovalo časovou variabilitu hydraulických
vlastností
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Zázemí a povinnosti Ph.D. studenta:









Čtyřleté studium; časová flexibilita; aktivní účast na mezinárodních konferencích
Publikační činnost1 (za dobu studia alespoň 1 publikace v časopise s IF2 jako hlavní autor)
Pedagogická činnost3 (cvičení v rámci předmětů Environmentální hydrogeologie, Hydropedologie;
Hydrologické modelování; konzultace bakalářských a diplomových prací na toto téma)
Povinnost absolvování čtyřtýdenní zahraniční stáže v rámci tohoto tématu (např. The James Hutton
Institute, Aberdeen, Skotsko; PhytoRec-Environmental Technologies Team, CEBAS-CSIC, Murcia,
Španělsko; SCK•CEN, Mol, Belgie; BOKU, Vídeň, Rakousko)
Stipendium (v průměru4 11,300 Kč); možnost získat interní fakultní projekt až na 3 roky (navýšení
stipendia až o 80,000 Kč ročně); získání mimořádných stipendií (za nadstandartní publikační
aktivitu resp. za pedagogickou praxi nad rámec 5 zatížení doktoranda)
Nabídka dalšího úvazku technika na ÚH AVČR (40% za 10,000 Kč); eventuální participace na
projektech (DPČ cca 150 Kč za hodinu) při 100% vytížení možnost měsíčního příjmu až cca
37,000 Kč měsíčně!!!
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Projekty:
Získaný projekt: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368 (Evropské strukturální a investiční fondy OP PPR) Výstupy
vědy a výzkumu pro environmentální praxi; koncept - Výroba stabilního zahradního substrátu z bioodpadu
"KompoChar" (5.1 mil Kč; 2017 – 2020)
Podaný projekt: 19-02725S (GAČR) Sledování sezónní variability a vlivu přítomnosti biocharu na změny
hydraulických vlastností v půdě (8.0 mil Kč; 2019 – 2021)
Podaný projekt: QK1910056 (NAZV) Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do
zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky
(15.2 mil Kč; 2019 – 2023)
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1 V případě nadstandartní publikační aktivity (alespoň 3 publikace) možnost sepsání disertační práce formou komentovaného souboru prací
2 Publikace s impakt faktorem uvedená v databázi Web of Science
3 Výuka probíhá převážně v angličtině
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