
Oponentský posudek na bakalářskou práci 

Evy Haluzové: Distribuce izotopů síry v rašeliništích. 

 

Předložená bakalářská práce v rozsahu 18 stran včetně literatury je tvořena 5 kapitolami a obsahuje 

dva obrázky. Po formální stránce je práce předložena v uspokojivé podobě bez závažných 

gramatických chyb, což oceňuji. Srozumitelně a čtivě je popsán obecný úvod vzniku rašelinišť (str. 14 

a zčásti i str. 15). 

K práci mám ale čtyři vážnější obsahové připomínky: 

1. Celkový rozsah práce je na hranici požadavku kladeného na bakalářskou práci. I když má 

práce celkem 18 číslovaných stran, číslování začíná nestandardně již titulním listem a 

pokračuje přes abstrakty, poděkování a obsah. Vlastní text tak zahrnuje jen 10 stran a to od 

strany 6 (Úvod) po stranu 16 (Závěr). Poslední 2 číslované strany (prakticky ale jen 1 strana a 

2 řádky) připadají na seznam literatury.   

2. Celkový počet citací je nízký - pouze 9 prací, z toho klíčových prací je jen 5. 

3. Dle názvu práce má být stěžejním tématem práce „Distribuce izotopů síry v rašeliništích“. 

Tomu tématu jsou ale ve skutečnosti věnovány jen necelé 2 strany (12 řádků v kap. 2.1, 12 

řádků v kap. 3.1,  10 řádků v kap 3.2,  třetí odstavec v kap. 3.3 (15 řádků) a předposlední 

odstavec (7 řádků) na str 15., příp. ještě úvod ke kap. 3.  

4. Informační hodnota práce je podle mého názoru nízká, v práci převažují obecná konstatování 

a v žádném tématu nejde do větší hloubky. Stejným způsobem bych ohodnotil i zpracování 

„klíčových článků“ které, jak se domnívám, měly být základem pro zpracování nosného 

tématu práce (Novák a Botrell 1997, Novák a Přechová 1995, Mitchel et al. 1992). 

Dále v práci postrádám jakékoli údaje o konkrétním izotopovém složení čehokoli, což mne překvapuje 

vzhledem k názvu práce. Autorka by proto mohla při obhajobě ojasnit co vyjadřují hodnoty δ (např. 

δ34S  a jak jsou definovány). 

K práci mám další drobnější připomínky, které komentují jednotlivé nesrovnalosti: 

Str. 3 (český Abstrakt) použití nekonkrétních formulací typu:  „….pomocí určitých izotopů síry“  

(Otázka: Bylo by možné tuto větu formulovat jinak, aniž byste musela vyjmenovávat 

jednotlivé izotopy?) 

Str. 6, Kap. 2: „síra má relativní atomovou hmotnost 32 g/mol“ – bylo by vhodnější uvést toto číslo 

s hodnotami na více desetinných míst, jak bývá běžné 

Str. 7, ř. 1: „v přírodě se síra vyskytuje v ložiscích vulkanického nebo sedimentárního původu“ – 

vyskytuje se i na řadě dalších typů ložisek (magmatická, hydrotermální, metamorfogenní 

ložiska) 

Str. 7, ř. 7: „sulfid vanadnatý VaS2“ - ?? 

Str. 7, ř. 7: „ patronit  …… sulfid vanadnatý VaS2“ – správný vzorec je VS4 



 

Str. 7, ř. 13: „sírany …..baryt, sádrovec a scheelit“ - ?? scheelit není síran. 

Str. 7, ř. 4: „vysoké procento síry se v atmosféře nachází kvůli nekontrolovatelnému spalování 

fosilních paliv …“ Co zahrnujete pod pojem „nekontrolovatelné spalování“? 

Str. 11 (Obr. 2) Citace Hamasaki et al. není uvedena v seznamu literatury. 

Str. 11 – Na oba obrázky (Obr. 1 a 2) jsem nenašel odkaz v textu práce, Obr. 2 by si zasloužil komentář 

v textu alespoň na ½ stránky, nic jsem však nenašel, nebo se mýlím? 

Str. 13, ř. 4: „po dobu procesu …. “  Z textu není jasné jakého procesu. 

Str. 13, ř.. 7: „ …. větší koncentrace síry, než jsou její průměrné koncentrace.“ Průměrné koncentrace 

v čem/jaké? 

Str. 13, kap. 3.3: Na základě 2. věty jsem předpokládal, že se něco dovím o výsledcích práce Mitchel 

et al. (1992). Další věty vypadají jako úvod k tomuto článku, třetí odstavec již ale popisuje 

výsledky práce Novák (1995). Má to znamenat, že druhý odstavec popisuje hlavní výsledky 

práce Mitchel et al. (1992)? To se mi nechce věřit.  

Str. 15, 7-9 řádek sdola: „ Povrch vody je více ochuzen o sulfáty a více obohacen o 34S. Silné ochuzení 

sulfátů doprovází silné obohacení 34S, vyskytující se ve větších hloubkách za přispění 

bakteriální redukce síranů“ Můžete toto prosím komentovat podrobněji a vysvětlit, nejlépe 

za použití názorného obrázku (půdní profil), trochu se v těch formulacích ztrácím. 

Str. 17 formální chyby v citacích: 

 Appiani et al. 1996 – chybí počet stran 

 Cotton a Wilkinson 1973 – chybí počet stran 

 Mitchel et al. 1992 – chybí počet stran 

 Moldan 1990 – chybí počet stran 

 Pačes et al. 1980 – chybí počet stran 

 

Závěr 

Práce, i když je po formální stránce zpracována celkem pečlivě (pominu-li chyby v seznamu 

literatury), nepůsobí přesvědčivým dojmem, že by její autorka pronikla ke kořenům hlavních článků. 

Chtěl bych jí proto tímto vyzvat, aby si pro prezentaci své práce, připravila přesvědčivou prezentaci 

hlavních výsledků, cílů a postupů z citovaných prací: Novák a Botrell 1997, Novák a Přechová 1995, 

Mitchel et al. 1992.  

Práci doporučuji k obhajobě.  

V Praze dne 13. 6. 2012 

RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. 


