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Jak poukazuje řada vědeckých publikací, včetně předchozích prací autorky, oddělení recentní 

a fosilní organické hmoty v půdě je významným problémem při studiu akumulace půdní 

organické hmoty a má i další širší aplikace metodické a aplikace pro studium globálního 

koloběhu uhlíku jako takového.  Jedná se o metodicky neobyčejně náročný problém, který 

doposud není v literatuře uspokojivě vyřešen. Existuje několik ne zcela uspokojivých pokusů 

oddělit recentní organickou hmotu a  uhlí, nicméně metody na oddělení kerogenu a jiných 

forem fosilní organické hmoty prakticky neexistují. Kandidátka si ve své práci vytkla za cíl 

oddělit recentní a fosilní organickou hmotu v situaci kdy se vyskytuje současně několik forem 

jak recentní tak fosilní  organické hmoty (organická hmota v různém stupni humifikace, uhlí a 

kerogen), v  naději že takto zvolený úkol bude pro ni představovat dostatečnou intelektuální 

výzvu. Na okraj bych poznamenal že takový úkol představuje výzvu i pro tým mnohem 

zkušenějších pracovníků.  Jak již bylo předesláno jednalo se o metodicky, fyzicky i finančně 

velmi náročný výzkum, který mohl být realizován také díky tomu, že se kandidátce podařilo 

získat podporu grantové agentury UK.      

Výzkumné otázky jsou jasně formulovány převedeny do smysluplných pracovních hypotéz a 

následné do účelného uspořádán 

Práce je založena na pečlivě naplánovaných a provedených experimentech, které jsou 

vyhodnoceny odpovídajícími statistickými metodami.  Kladně hodnotím  samostatnost a 

pracovní nasazení diplomatky stejně tak jako osvojení si a kreativní kombinaci řady 

inovativních metodických přístupů.  

Práce je logicky uspořádána,  do kapitol je napsána dobrou češtinou, text má přehlednou a 

srozumitelnou strukturu, je čtivý, po formální stránce pečlivě a přehledně uspořádaný.  Text je 

vhodně doplněný tabulkami a grafickými přílohami, pečlivě zpracovaným seznamem zkratek 

a seznamem literatury. Pro zvýšení přehlednosti umístila autorka řadu detailních popisů 

metodických postupů, či primárních výsledků, přičemž však vlastní text dává dostatečnou 

představu o tom co bylo uděláno a jak a jaké výsledky byly získány.   

Nemám pochyb o tom, že, podobně jako tomu bylo u bakalářské práce studentky, i 

předkládaná magisterská práce bude, po mírných úpravách,  základem několika kvalitních 

publikací v prestižních mezinárodních časopisech. 

Práci celkově hodnotím kladně, dovolil bych si konstatování, že se jedná bezesporu o jednu y 

nejlepších ne li zcela nejlepší diplomovou práci, kterou jsem doposud vedl a v tomto světle 

práci  samozřejmě  doporučuji  jako vhodný podklad pro udělení titulu Mgr.  
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