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Metody odlišení fosilní a recentní organické hmoty v půdách výsypek 

 

Předložená diplomová práce je zaměřena na posouzení přístupů k analýze typů organické 

hmoty a metodám stanovení uhlíku na výsypkových plochách Sokolovska. 

 

Téma DP je naprosto aktuální, celkově lze shrnout, že práce splnila stanovené cíle.  

 

Práce má formálně velmi dobrou úroveň. Text je v různých částech poněkud proměnlivé 

kvality, celkem vzato je úroveň výborná až na poměrně časté jazykové chyby či formulační 

neobratnosti. 

 

Úvodní přehledové části jsou někdy založeny na odkazech na zastaralé, nepříhodné nebo 

překonané studie, např. mnohde Bouška 1977, opomenuty významné a relevantní publikace 

např. základní i pro terminologii a nomenklaturu organické hmoty: B.Tissot Kerogen, 1980, 

Technip, Francie 

 

Vedle přehledu polymerních organických sloučenin půd bych očekával zahrnutí alespoň 

jednoduchého přehledu forem elementárního uhlíku půd, black carbon atmosféry a dalších 

majících potenciálně význam jako součásti studovaných antropogenně ovlivněných půd. 

 

V závěrečné části by se dalo doporučit zahrnutí přehledného znázornění dílčích i hlavních 

výsledků. 

 

 

Dílčí připomínky 

 

Úvod 

- Na plochách probíhá intenzivní výzkum (Sourkova et al. 2005; Frouz & Kalčík 2006; Frouz 

et al. 2009; Frouz et al. 2011; Abakumov et al. 2013) … ? takhle bez rozvedení nemá asi moc 

smysl 

 

Str 15 – přehled OH – zastaralá data a představy 
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Kerogen je nerozpustná organická hmota rozptýlená v sedimentárních horninách 

Str 16 a dále (Kríbek 1998) - ale český autor ?? systematiky není háček 

 

Problémem této metody jsou již zmíněné uhličitany, které jsou také spáleny na CO2 spolu s 

celým vzorkem asi překlepy CO2 

 

Pro studium chemického složení organické hmoty, jejích jednotlivých složek a struktur je 

používána řada metod. Přes její důležitý význam, zůstává velká část POH molekulárně 

nepopsána – nevím jak myšleno 

 

13C CPMAS NMR spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy) je metoda 

Cit ale myšleni asi ti na konci odstavce 

 

Celkově 4.2 různé metody ale nerozvedeno proč na něco – které na co atp. 

 

Obsah recentního uhlíku lze nejpřesněji stanovit měřením radioaktivního izotopu 14C 

hmotnostní spektrometrií (14C-AMS – Accelerator Mass Spectrometry).  Závěr ?? cit 

 

str 22 opět (Bouška 1977). 

 

Obtěžují stále 13C/12C a dlaší indexy ?? 

 

Str 23 

Uhlí mají distribuci 13C/12C podobnou současným pozemským rostlinám a nemění se s jeho 

stupněm prouhelnění (Whiticar 1996). Má zpravidla hodnoty rozmezí od -21,1 do -26,7‰ a 

průměrně -23,7‰. (Bouška, 1977) 

 

str 31 

„přidávali…do půdy lignit, charcoal a anthracit“ Česká DP ?? můžeme užívat běžnou českou 

terminologii 

 

„NIR spectrum sokolovského kerogenu zatím nikdo nezměřil“…To si nejsem jistej… 

 

Str 35 

„oxalovou kyselinou“  Česká DP ?? 

 

Radiokarbonová analýza a stanovení poměru stabilních izotopů 13C/12C vzorků půd a 

modelových materiálů byla provedena servisně v Center for Applied Isotope Studies, 

University of Georgia. 

a zároveň 

Poměr 13C/12C byl měřen zvlášť na izotopovém hmotnostním spektrometru a po porovnání 

se standardem PDB vyjádřen jako δ13C (Craig 1957) s chybou menší než 0.1 ‰. Poměr 

13C/12C byl stejnou metodou stanoven pro modelové materiály také na Katedře 



experimentální biologie rostlin, PřF JČÚ v Českých Budějovicích. ??? – doporučuji uvádět od 

počátku či někde smysl či cíl různých srovnání apod. 

 

Před analýzou je nutné zbavit vzorky uhličitanů, což jsem provedla sama na ÚŽP dle 

protokolu uvedené laboratoře (Příloha 1)…?? 

 

Str 48 Skutečnou otázkou zájmu ale bylo, jak dobře by modely předpovídali obsahy 

jednotlivých uhlíků v půdách - Česká DP ?? 

 

 

Vše uvedené jsou spíše drobnosti. 

 

 

Téma DP je naprosto aktuální, celkově lze shrnout, že práce splnila stanovené cíle.  

 

Jednotlivé kroky při posuzování metodik jsou velmi dobře navrženy. Metodickému přístupu a 

přípravě vzorků je věnována značná pozornost. Provedení analýz a testování má vynikající 

úroveň. DP představuje shrnutí obrovského množství zejména terénní a laboratorní  práce. 

 

Pro jednodušší orientaci nespecialistů by bylo vhodné zahrnout tabulku přiřazení pásů 

infračervené spektroskopie. 

 

Lze konstatovat výborné provedení statistik. Mezi nejsilnější součásti práce patří 

chemometrické vyhodnocení výsledků. Tak, jak je tato část provedena a připravena bude 

možno tyto výstupy po přeložení takřka přímo zahrnout do významné publikace, 

pravděpodobně ve velmi kvalitním mezinárodním časopise. 

 

V závěrečné části by bylo vhodné zahrnout jednoduché přehledné znázornění výsledků. 

 

 

Závěrem lze shrnout, že předložená práce patří k nejlepším, metodicky zaměřeným na 

porovnání analytických metod v oblasti organické geochemie  

 

Po úspěšném obhájení doporučuji udělit známku „výborně“. 

 

 

 

 

 

Prof RNDr. Jan Jehlička, Dr     V Praze, 29. září 2013 
 

 


