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20. století“ 

 
Autorka posuzované práce o rozsahu 40 stran vypracovala velmi zajímavý přehled vývoje 
zásob černého a hnědého uhlí ve státech s jejich největší kumulací. Práce je velmi dobře 
strukturována. Začíná stručnou rekapitulací vzniku a vlastností uhlí, pak popisuje 
nejdůležitější světová ložiska uhlí a nejdůležitější pánve na území CR. Nejrozsáhlejší je 
přehled těžby uhlí v nejdůležitějších státech světa. 
Klady této práce 
Vysoce hodnotím grafické přílohy (str. 12, 25, 26, 27-37), které jsou velmi instruktivní a 
velmi doplňují textovou část práce. U některých z nich není uvedeno autorství. Pokud je 
sestavovala autorka sama, zaslouží si mimořádné ocenění.  
Drobné nedostatky 
1) Zařazení abstraktu před obsah práce je poněkud neobvyklé. Sám osobě je abstrakt výčtem 
toho, co autorka práce dělala namísto konkrétních údajů (to je někdy problémem i u mnohem 
zkušenějších autorů). Anglický překlad abstraktu má řadu nedostatků, což může být i 
důvodem toho, proč autorka práce vychází především z česky psaných publikací.a proč 
nepoužila údaje z knih např. Dioessela et al. 1992 nebo Taylora et al 1998.  
2) Z textu je patrné, že jeho autorka nemá příliš mnoho zkušeností s psaním odborných textů: 
např. v řadě vět opakuje po sobě stejná slovesa, některé formulace znějí poněkud kuriózně: „ 
Vyskytuje se zde asi 23 uhlonosných slojí…“ (str. 19), resp. „Západně od Karlových Varů 
leží sokolovská pánev. Skládá se ze dvou slojových souvrství…“ (str. 22). 
3) Autorka uvádí mezinárodní klasifikaci uhlí z roku 1988 (ECE Ženeva), ale opomíjí 
mezinárodní klasifikace z roku 1998, resp. 2002.  
4 V subkapitole 3.2. se poněkud mísí zásoby černého a hnědého uhlí. Místo prokázané 
(proved) zásoby se u nás používá termín zásoby prozkoumané (str. 11 a další). 
5) Na řadě míst se píše o zásobách lignitu. Já osobně tento negenetický termín nemám rád, i 
když se v našich statistických ročenkách také používá. Problémem ale je, že ne všude, kde 
autorka píše o tzv. lignitu, o skutečný lignit jde. Jde totiž o to, že v anglicky psaných 
publikacích slovo lignite znamená hnědé uhlí jako takové. 
6) na str. 16 píše autorka o měkkém hnědém uhlí. Tento termín se zde objevuje bez 
jakéhokoliv vysvětlení.         
7) Na str. 21 se v tabulce 8 chybně uvádí, že v roce 2007 dovezla ČR 6 515 kt uhlí, zatímco 
náš dovoz činil pouze 2 532 kt.  
8) Na str. 24 autorka chybně udává výši těžby uhlí v ČR 50, 6 mil. t. Nevím, odkud toto číslo 
pochází, ale u nás se v posledních letech ročně těží 45-46 mil. t hnědého uhlí a 11-12 mil. t 
uhlí černého. 
9) V seznamu použité literatury, který je velmi bohatý na internetové stránky, chybí v textu 
uváděné citace ČSN 44 1346 a 44 1391 (str. 7), ECE, Ženeva 1988 (str. 8), BP Statistical 
Review 2009 a 2011 (str. 12, 13 a 24), EIA, 2010 (str. 20), Surovinové zdroje České 
republiky 2008 – vydáno ale v roce 2009 (str. 21, 22 a 23).   
Závěr 
Přes výše uvedené výhrady považuji tuto práci za zdařilou a doporučuji ji přijmout jako práci 
bakalářskou. V diskusi by mohla autorka objasnit mj. jaký je rozdíl mezi termíny uhelnění 
(např. str. 3) a prouhelňování (např. str. 5). 
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