
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 1 (celkem 2) 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Pedogenické karbonáty sprašových sérií     

Autor práce: Jaroslav Máslo  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cílem práce je zpracování rešerše daného tématu a dále praktické uplatnění jednak identifikace a 

kvantifikace karbonátů v odebraných vzorcích půd ve sprašové půdní sérii lokality Dejvice v Praze a 

paleoenvironmentální interpretace izotopového poměru uhlíku a kyslíku. Obě tyto cílové položky 

byly splněny. Význam izotopového studia karbonátů v půdách je velký a můžeme očekávat nové 

informace o podmínkách uplynulých období kvartéru v různých přírodovědných disciplínách.  

 

Práce s literaturou 

Odpovídá standardům. V rešeršní části není v některých případech jasné, kde začíná citace textu 

podle níže uvedeného autora. Vnímám určitou nevyváženost v použití literárních zdrojů mezi 

kvartérní geologií a pedologií. Např. Němeček a Smolíková, kteří ve svých pracích také popisují půdní 

karbonáty podle různých aspektů, nejsou vůbec uváděni. 

 

Metodika práce 

Metodika odběru půdních vzorků a jejich popisu i analýz je srozumitelná, podobně jako popis 

lokality podle charakteristik relevantních k cíli práce.  

 

Analytická část práce 

Výsledky jsou založeny na zpracování kvantitativních údajů o zastoupení typů karbonátů 

v jednotlivých hloubkách profilu a na zjištění jejich izotopických hodnot. Ty jsou následně statisticky 

testovány vhodnými metodami a je tedy stanovena významnost a použitelnost naměřených hodnot. 

Diskuze je vedena se třemi autory, kteří se podobným tématům věnovali. Podle této stati jsem nabyl 

přesvědčení, že Jaroslav Máslo danou problematiku dostatečně pochopil a může jí dále rozvíjet. 

 

 

Závěry práce 

Závěr práce je přes svojí stručnost přesvědčivý, vystihuje všechny zjištěné výsledky. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

V názvu a celé práci se používá výraz „pedogenický“, což není v českém pedologickém názvosloví 

používaný tvar. Pedogenetický čí pedogenní je obvyklejší. Také se mi nelíbí, asi autorem vytvořený, 

novotvar „odkarbonátovaný“. V rešeršní části jsou nepřesné formulace, které mění smysl sdělení. 

Např. že spraš je sediment, který prošel zesprašněním (str. 10) nebo spraše mají svislou, 

polyedrickou odlučnost (str. 11). Definice spraší podle autora odkazuje na eolický sediment, ale 

v dalším textu jsou popisovány jako primitivní půdy s existencí vegetace při jejich vzniku, včetně 

slabé tvorby humusu. To znamená kombinace sedimentace a pedogeneze. Tvrzení, že spraš se 

v subtropech a tropech nevyskytuje, nekoresponduje s obr. 2. 

Zařazení kapitoly 3., pojednávající o koloběhu uhlíku a kyslíku, nemá dostatečné zdůvodnění. Nemá 

vztah ke karbonátům, je příliš obecně pojatá. 

Po formální stránce mám výhrady k interpunkci, ostatní hodnocení v tomto směru považuji za 

uspokojivé (vis výše).  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Bakalářská práce studenta učitelského oboru Tv – Ze považuji za nadstandardní. Vzhledem 

k předchozím komentářům navrhuji přijetí a hodnocení mezi výbornou a velmi dobrou známkou. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Tvrdíte, že naše půdy mají převahu sekundárních karbonátů. Které půdy mají převahu primárních a 

proč? Jak jsou dnes řazeny do klasifikačního systému? 

Jaké jsou aktuálně nejtypičtější půdní typy ze spraší a jaké mají postavení z hlediska bonity 

zemědělských půd. 
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