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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE LENKY DANKOVÉ: ANTRAKOLOGIE A NMR 

SPEKTROSKOPIE V PALEOEKOLOGICKÉM VÝZKUMU ČERNOZEMÍ 

 

Lenka Danková předkládá magisterskou práci, ve které představuje a využívá 

metodu antrakologie a NMR spektroskopie v paleoekologickém vývoji černozemí. Práce se 

věnuje metodám, kterými je možné v půdách stanovit přítomnost tzv. černého uhlíku a 

v kombinaci s antrakologií rekonstruovat vývoj vegetace v okolí studovaných lokalit 

v době tvorby půdních komplexů.  

 

Splnění cílů v zadání práce: 

 

Cíle práce jsou v zadání jasně stanoveny a jsou jimi analýza půdní organické 

hmoty černozemí ze tří lokalit a objasnění jejich vývoje s využitím NMR spektroskopie. 

Na jedné z lokalit (sprašová rokle u Zeměch) bylo cílem vytvoření souboru uhlíků 

z fosilních černozemí, jejich určení a rekonstrukce vývoje vegetace. Vytyčené cíle byly 

splněny. 

 

Práce s literaturou: 

 

Práce má standardní strukturu a je logicky členěna do kapitol. Psána je 

srozumitelným jazykem na velmi dobré úrovni a obsahuje pouze minimum překlepů. 

Studentka prokázal schopnost velmi dobré práce s odbornou literaturou a schopnost 

logicky si informace utřídit. Zároveň prokázala velmi dobrou orientaci ve studované 

problematice. 

 

Použité metody, postupy, argumentace a interpretace: 

 

Zvolená metodika je inovativní a ve svém použití inspirativní, což hodnotím velmi 

kladně. Výsledky jsou logicky uspořádány a prezentovány. V kapitole věnované diskuzi 

studentka projevila schopnost utřídit a kriticky zhodnotit získané informace. 

 

K této části práce bych si dovolil připojit několik poznámek a otázek. 

 

Na str. 15 je uvedeno, že větší uhlíky jsou při transportu vodou transportovány na 

delší vzdálenosti než uhlíky menší. Jak si toto tvrzení studentka vysvětluje? 

 

Na str. 21 je uvedeno, že při analýze vzorku metodou „solid state“, která byla 

aplikována v této práci, dochází k selhání, je-li obsah „C“ menší než 5 % a je nutné 

použít jiné fyzikální metody. U černozemí na našem území se obsah uhlíku pohybuje 

okolo 1,5-2 %. V pohřbených černozemích Němeček uvádí i 4 %. Nemůže být slabá 

odezva signálu v Zeměchách a Syrovicích způsobena nízkou koncentrací „C“?  

 

V bakalářské práci se Lenka Danková věnovala využití Ramanova spektrometru 

pro identifikaci černého uhlíku. V diplomové práci využívá novou metodu. Bylo by možné 

na základě prostudované literatury a vlastních měření obě metody srovnat? Která z 

metod je vhodnější? Která z metod je více používána a rozvíjena? 

 

Odborný přínosu 

 

Práce má podle mého názoru významný odborný přínos, protože přináší nové 

empirické a metodické poznatky k paleoekologickému výzkumu černozemí a především 

představuje a testuje nové metodické postupy vhodné pro studium paleogeografického 

vývoje.   

 

 



Formální stránka 

 

Práce má standardní strukturu, psána je odborným jazykem na velmi dobré 

stylistické úrovni a obsahuje jen malé množství překlepů.  

 

Z formálních připomínek bych studentku upozornil na následující: 

o U odborného textu bývá zvykem umisťovat popisky obrázků pod obrázek a 

popisky tabulek nad tabulku. Veškerá grafika je obrázkem, tzn. i graf. 

o Název grafu se duplicitně do grafu nepíše, ten je uveden v popisku (graf 1,2,3). 

o Na straně 28 studentka uvádí, že ve fázi 2 v klimatickém optimu posledního 

interglaciálu pokrýval střední Evropu souvisle les. Zde chybí citace a citace chybí i 

v kapitole 6.1 a 7 

 

Souhrnné hodnocení: 

 

Lenka Danková prokázala schopnost samostatné práce, práce s odbornou 

literaturou, velmi dobrou orientaci ve studované problematice a schopnost utřídit a 

kriticky zhodnotit získané informace. Práce má podle mého názoru významný odborný 

přínos, protože přináší nové empirické a metodické poznatky k paleoekologickému 

výzkumu černozemí a především představuje a testuje nové metodické postupy vhodné 

pro studium paleogeografického vývoje. Práci proto doporučuji k obhajobě s hodnocením 

výborně. 
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