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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Pedogenické karbonáty sprašových sérií 

Autor práce:  Jaroslav Máslo 

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Cíle práce 

Bakalářská práce Jaroslava Másla se zabývá pedologickým tématem pedogenických karbonátů. 

Cílem práce bylo vypracování literární rešerše o pedogenických karbonátech sprašových sérií a 

stabilních izotopech. Druhým cílem byla praktická část, ve které byly analyzovány poměry stabilních 

izotopů C a O různých typů pedogenických karbonátů.  

 

Struktura a formální stránka práce 

Předložená bakalářská práce má celkem 43 stran, je přehledně a logicky členěna do 10 kapitol a 

obsahuje 3 tabulky a 21 obrázků. Text je psán srozumitelným a čtivým jazykem na velmi dobré 

stylistické úrovni s minimálním množstvím překlepů. Autor čerpal z řádně ocitovaných 51 publikací, 

které jsou z převážné části ze zahraničí. Některé obrázky nejsou odkazovány v textu, jsou ale vhodně 

umístěny v plynulé návaznosti na text. 

Výsledky byly řádně statisticky vyhodnoceny, vhodně prezentovány formou přehledných grafů a 

následně diskutovány s poznatky z literatury. Diskuze by mohla být trochu obsáhlejší a více 

provázána s rešeršní částí, ale pro potřeby bakalářské práce je dostačující.  

 

Splnění cílů a celkové hodnocení 

Obsáhlá rešeršní část splnila zadání a student prokázal schopnost práce s literaturou. Zvláště zdařilá 

je rešeršní část o pedogenických karbonátech, se kterou si autor práce poradil velmi dobře, ačkoli se 

tomuto tématu nevěnuje žádná česky psaná literatura. I když je jednalo pouze o bakalářskou práci, 

student se aktivně účastnil terénních prací a všechny analyzované vzorky sám zpracoval 

v laboratořích PřF UK. Jaroslav Máslo práci průběžně konzultoval, zajímal se o problematiku a 

pracoval svědomitě a pečlivě. Práce přináší unikátní výsledky, které budou publikovány v odborné 

publikaci, a zaslouží si další vědecký výzkum. Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením výborně.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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