
Oponentní posudek bakalářské práce 

Alexandr Sedláček: Problematika lithia ve vodách v České republice 

Bakalářská práce byla zpracována na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, pod vedením školitele doc. RNDr. Zbyňka Hrkala, CSc. 

Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu problému lithia a jeho výskytu v horninovém prostředí a pitných 

vodách v České republice.  

Práce je logicky členěna do devíti kapitol, má celkem 29 stran včetně titulních. Text je doplněn čtyřmi 

obrázky. Práce má standardní grafickou úpravu s průměrným množstvím překlepů a chyb.  

Dále uvádím své věcné poznámky, dotazy a připomínky k vlastnímu textu práce: 

1. Celý text: mineralogické vzorce psány formálně nesprávně bez použití dolních indexů (např. 

strana 8 a následující), což ztěžuje jejich čitelnost. 

2. Strana 10: první část kapitoly 3.2.2 je uvedena bez citací. Údaje byly také převzaty z (Tahil 

2007), stejně jako druhá část této kapitoly?  

3. Strana 15, obrázek 3: proč je na mapě ČR zobrazen jen Cínovec, když v předchozím textu je 

uváděno více lokalit na území ČR (Slaný, Krásno, Vernéřov, Rožná, Nová ves, Puklice)? 

4. Strana 17: Jaký má vztah hodnota 5,2 µg /l uvedená zde k hodnotě 13,4 µg /l na straně 16? 

5. Z hlediska celkové náplně práce je škoda, že student neuvádí současné údaje o konkrétních 

koncentracích Li v přírodních vodách v ČR na základě dnes probíhajících monitoringů, např. 

z veřejně dostupných zdrojů ČHMÚ, případně ze zdrojů ČGS a Geofond.  

6. V předložené práci postrádám také informace, jaké jsou stanovené zdravotní limity Li v pitných 

vodách, zda jsou vůbec stanoveny (v ČR či v jiných státech), případně jaká část vodních zdrojů 

má problémy tyto limity dosáhnout.  

V práci jsou také drobné formální chyby a překlepy, které ale nemají vliv na odbornou úroveň práce: 

a. Celý text: v celé práci se objevuje množství názvů chemických sloučenin, u nichž není uveden 

vzorec. Pro odlišnost chemického názvosloví v různých jazycích i v různých dobách je vhodné 

k názvu uvádět chemický vzorec jako jednoznačný identifikátor každé sloučeniny. Totéž je 

vhodné uvádět u mineralogických názvů, což je většinou splněno, ale ne všude (např. strana 

15 cinvaldit). 

b. Strana 8: jednotky kg . m-3 psány formálně nesprávně s použitím hvězdičky 

c. Strana 11, obrázek 1: místo Salar de Ataca je v textu uváděné jako Salar de Atacama. Co je 

správně? Obrázek 1 postrádá vysvětlivky, není jasné, co zobrazuje. 

d. Strana 12: správná citace má být Novák et al. (2012) 

e. Strana 13: formulační překlep - …kde v jistých typech reaktorů…  

f. Strana 13: nesprávná formulace „dehydratace vody ze vzduchu“. Dehydratace znamená 

odstranění vody, tedy „dehydratace vody“ nemá smysl. 

g. Strana 16: první věta je nesprávně zformulována, vyplývá z ní, že obsah lithia v pitné vodě v ČR 

je všude stejný na úrovni 13,4 µg/l, což jistě není pravda. 

h. Strana 16: Jihomoravský kraj velké J. Krajské zařazení je ale chybné, zmiňované zdroje 

Vincentka a Elektra jsou v lázních Luhačovice, což je Zlínský kraj.  

i. Strana 17: V různých geografických oblastech…  



j. Strana 18: autoři odhalili… 

k. Strana 23: odběr vzorků…  

l. Strana 29: seznam použitých zkratek a symbolů není úplný, řada jednotek použitých v textu 

v seznamu chybí. 

Závěr hodnocení: 

K řešení bakalářské práce přistoupil pan Alexandr Sedláček se zájmem o věc, a vznikla tak bakalářská 

práce, která má potenciál pokračování do diplomové práce, pokud bude mít student zájem. Pokud by 

byla práce doplněna konkrétními daty o koncentraci Li v přírodních vodách nebo zdrojích pitné vody v 

ČR, vznikla by velmi hodnotná práce.  

Nalezené chyby a nedostatky jdou většinou na vrub nezkušenosti studenta s psaním odborných a 

vědeckých textů, a nejsou zásadního charakteru. Při pečlivější závěrečné kontrole textu mohlo být 

méně formálních chyb a překlepů.  

Předloženou prací student doložil své znalosti a schopnosti pracovat se zdroji a daty na bakalářské 

úrovni. V práci jsou dobře uvedeny přebírané informace a odkazy vesměs dobře citovány. Bakalářská 

práce vznikla na relevantním seznamu využité literatury a dalších zdrojů. Student používá většinou 

správnou terminologii, a dodržel zásady struktury odborného textu. 

Žádné úpravy textu nevyžaduji, při obhajobě by měl ale student odpovědět na věcné výhrady uvedené 

výše. Budiž tedy tento posudek pro studenta poučením pro jeho další odbornou a vědeckou činnost.  

Práce splňuje potřebné náležitosti kladené na bakalářské práce na PřF UK. Bakalářskou práci 

doporučuji komisi k obhajobě, s hodnocením velmi dobře. 
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