
Posudek bakalářské práce O. Salvy: Původ a formy inertinitu a jeho význam pro 
analýzu prostředí vzniku 

 
   O. Salva se v posuzované práci o rozsahu 45 stran zabývá nejen vznikem inertinitu, ale 
podává též stručný přehled všech macerálů. Inertinit je významnou macerálovou skupinou. 
Jeho množství ovlivňuje jak prašnost těženého uhlí, tak jeho koksovatelnost. Od množství 
inertinitu v uhlí a v dalších sedimentárních horninách se mj. odvozuje četnost výskytu požárů 
v období od prvního výskytu rostlin na pevnině – tj. od siluru, určují se typy fosilních 
rašelinišť, ve kterých se tvořila rašelina jako zdroj hnědého a černého uhlí, resp. též množství 
srážek jako důsledek změn klimatu. Slouží též k rekonstrukci obsahu atmosférického kyslíku 
ve fanerozoiku. 
   Z výčtu výše uvedené problematiky vyplývá, že tato práce se zabývá nejen inertinitem, ale 
zahrnuje podstatně širší problematiku, ale její vhodnější název mě nenapadá.  
   Bakalářskou práci O. Salvy jsem přečetl opravdu se zájmem. Hodnotím nejen její obsah a 
bezchybně zvládnutou odbornou terminologii, množství kvalitně citované, převážně anglicky 
psané literatury, velmi dobrou češtinu a také to, že se v textu prakticky nevyskytují žádné 
překlepy. Její text ilustruje 30 vhodně zvolených obrázků a 3 tabulky. 
 
Připomínky k práci 
V seznamu literatury chybí několik citací:  
Str. 7 – M. S. Stopes (1935) 
Str. 33 – Berner (2006) a Berner et al. (2003) 
Str. 36 – Bergman et al. (2004) a Berner (2009). 
Str. 10 – nezasvěcený čtenář bude patrně přemýšlet, co znamenají na obr. 10 zkratky HV, MV   
               a LV 
Str. 25-29 – text kapitoly 5. 3.mi připadá poněkud rozvleklý a některé údaje se v ní zbytečně  
              opakují 
 
   Uvítal bych, kdyby se autor práce při obhajobě vyjádřil k množství atmosférického kyslíku 
v permu (obr. 27, str. 34), tj. v období aridizace klimatu. 
 
Závěr 
   Posuzovanou práci považuji za mimořádně zdařilou a hodnotím ji jako výbornou. 
 
Obecná poznámka 
   V práci používá autor tohoto textu (jako řada dalších geologů) termín ze sekvenční 
statigrafie akomodace a akomodační prostředí, co nepovažuji za správné. Nahrazuje tím 
pojmy jako sedimentace, ukládání sedimentů, resp. sedimentační prostředí. Termín 
akomodace je odvozen z latinského slova accomodare = přizpůsobovat, vhodně připojovat. 
Anglický význam slova accomodation = přizpůsobení, adopce. V české terminologii zamená 
akomodace schopnost oka měnit optickou mohutnost svého refrakčního systému, neboli 
schopnost oka vidět předměty ostře na různou vzdálenost. Termín akomodace se používá i 
v sociologii, v psychologii znamená asimilaci. Na tomto termínu mi vadí podle mého názoru 
nemyslné zčeštění anglického termínu, které mi trochu připomíná dobu před rokem 1989, kdy 
určité prvky nabohacovali uhlí atp. 
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