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“Původ a formy inertinitu a jeho význam pro analýzu prostředí vzniku” 

 

Téma bakalářské práce bylo studentovi zadáno na základě jeho vlastního výběru z nabídky 
ústavu a dále upřesněno na úvodní schůzce v říjnu 2020. Téma práce zahrnuje poměrně 
široké spektrum problematiky publikované v četných pracích, obvykle však ve formě dílčích 
témat. V principu existují dva typy publikací; první skupina je věnována popisu a klasifikaci 
inertinitu a druhá jeho implikacím pro environmentální a klimatické modely. Cílem 
bakalářské práce bylo pokrýt oba dílčí aspekty a formou rešerše podat přehled o existujících 
formách inertinitu doplněný několika vhodnými příklady využití inertinitu v geologických 
interpretacích. Podobně jako v jiných geologických oborech, i zde je drtivá většina moderní 
literatury psána anglicky.   

Průběh práce:  Od zadání tématu v říjnu 2020 až do odevzdání práce v srpnu 2021 byl 
student se školitelem ve více či méně pravidelném e-mailovém, a pokud to protiCovidová 
opatření umožňovala, také osobním kontaktu. Celkem plynule tak probíhaly diskuze a 
kontrola napsaného textu.  Pan Salva se řídil nejen doporučeními a radami školitele, ale 
vnášel do vznikající práce i své vlastní představy o její struktuře. Postupně tak vznikala práce 
v její současné podobě.  Její vznik se odehrál bez závažnějších problémů - všechny byly 
řešeny průběžně. Pouze tempo vzniku bakalářské práce nedovolilo její odevzdání v jarním 
termínu. Volba pozdějšího termínu však umožnila detailnější kontrolu i doplnění práce a její 
úpravu do finální podoby. Práce tak obsahuje většinu z původně plánových témat a 
poskytuje ucelený přehled o formách inertinitu v sedimentárním záznamu a příklady jeho 
využití v geologických modelech týkajících se prostředí, četnosti fosilních požárů v závislosti 
na podnebí a složení paleoatmosféry v mladší polovině fanerozoika.  Vypracováním práce tak 
student doložil svoji schopnost pracovat s cizojazyčnou literaturou, orientovat se v zadané 
problematice a na základě studia literatury vypracovat ucelený text podávající smysluplný a 
přehledný úvod do zadané problematiky. Student tak splnil požadavky a nároky kladené 
na bakalářskou prací na geologické sekci PřF UK. Práci proto doporučuji k obhajobě.  

         

V Praze dne 13. 9. 2021    Prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. 

školitel 
       Ústav geologie a paleontologie  

 


