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Oponentský posudek na BP Zdeňka Nymsy s názvem “Perspektivy využití 

energosádrovce a přírodního sádrovce v České republice” 

Bakalářská práce Zdeňka Nymsy má rešeršní charakter a zabývá se velmi aktuálním 

tématem produkce a dostupnosti sádrovce a to jak vedlejšího energetického produktu 

vzniklého při odsiřování uhelných elektráren, tak sádrovce přírodního, který je v malé míře 

těžen na severní Moravě. Práce je psaná velmi čtivě, text je doplněn vhodnými obrázky i 

tabulkami. Překlepů je velmi málo (např. chybějící slovo „frakce“ na str. 3, konec odstavce 2 

kapitoly 2.1.3; na několika místech chybějící tečky apod.). Na kráse rukopisu trošku ubírá 

fakt, že všechny obrázky převzaté z anglicky psané literatury nejsou překresleny/přepsány do 

češtiny. U některých anglických obrázků chybí podrobnější vysvětlivky (např. co to je WST na 

Obr. 7?); otázkou je také skloňování jmen zahraničních autorů při formulaci „převzato z ...“. 

V závěrečné části textu je zmíněn ettringit, ale nikde jsem nenašel jeho vzorec, což je škoda, 

protože to není úplně běžný a notoricky známý minerál. K práci mám několik otázek do 

diskuse: 

(i) Předpokládá se po útlumu výroby energie v tepelných elektrárnách větší těžba na 

stávajících ložiscích, nebo se vyplatí dovoz sádrovce ze zahraničí? 

(ii) Stopové prvky v materiálech z čištění spalin a zejména energosádrovci jsou klíčovým 

environmentálním tématem. V textu je zmíněna pouze rtuť, co ostatní toxické prvky? 

Jaké mohou vykazovat koncentrace v energosádrovci a v jakých formách tam mohou 

být? 

(iii) Existují nějaké možnosti dlouhodobého skladování energosádrovce, i přes 

komplikace, které to přináší (bobtnání, mineralogické transformace)? 

Práce je celkově velmi zdařilá, dobře se čte, je logicky strukturovaná a vychází 

z úctyhodného seznamu zejména zahraniční literatury (>100 prací!). Svými parametry 

odpovídá bezesporu standardům bakalářské práce na geovědních oborech na PřF UK a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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