
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Oponentský posudek na bakalářskou práci Ondřeje Kulakowského s názvem: 

 Indium v životním prostředí 

 
 

Předkládaná bakalářská práce je rešeršního charakteru a zabývá se indiem, což je prvek 

z environmentálního hlediska ne zcela dokonale prozkoumaný. Bakalářská práce je členěna na šest 

hlavních kapitol (nepočítám-li seznam literatury): ÚVOD, CHEMIE A SLOUČENINY INDIA, 

GEOLOGIE INDIA, INDIUM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, TĚŽBA A VYUŽITÍ INDIA a ZÁVĚR. 

Členění těchto hlavních kapitol i podkapitol je logické a přehledné. Způsob zpracování rešerše 

ukazuje, že autor umí pracovat s literaturou, správně extrahuje důležitá data a vhodně je cituje. Autor 

čerpal ze zhruba 60 zdrojů, z nichž velká část je v anglickém jazyce, a to je více než dostačující. Po 

obsahové stránce není rešerši co vytknout, je velice pečlivá a detailní. 

Po gramatické stránce je práce také precizní a nalezl jsem jen minimum chyb:  

- v kapitole 5.2.1. je chybně “postraních” 

- v kapitole 5.2.5. je chybně “polymetalická žilná ložisko” 

- v kapitole 5.2.6. možná není úplně vhodné slovo „požulové“, i když je možné, že bylo 

citováno z původního zdroje… 

- v kapitole 5.3. možná místo názvu „komatity” častější komatiity 

- v kapitole 5.3.5. je chybně „vulaknoklastika” 

Dále pokud by byly dvě okrouhlé závorky, je lepší psát ty vnější hranaté; např. u “(Na(OH)) na str. 

21”. Kapitolu 3.2. „Zbylé minerály bohaté na indium“ bych asi spíše pojmenoval „Ostatní minerály 

bohaté na indium“. Slovo tabulka se minimálně v hlavičkách (nadpisech) obvykle používá 

v nezkrácené formě, tedy nikoliv Tab.1 + text, ale Tabulka 1 + text, apod.  

Poslední poznámka se týká úpravy titulu a úvodních stran práce. Titulní strana má možná předepsanou 

úpravu (nejsem obeznámen), ale určitě by ji více slušel lépe viditelný nadpis práce (tučně a větším 

písmem) – takto poněkud zaniká a všechna pozornost je stržena na „mohutné“ logo UK. Také nevím, 

jestli má smysl číslovat (římsky) titulní strady do úvodu.   

 

Závěrečné vyjádření:  

Předložená bakalářská práce přináší podrobnou rešerši o vlastnostech, výskytu a chování india 

v horninách a v životním prostředí, včetně živých organismů a také o jeho těžbě a využití. Práce je 

zpracovaná pečlivě a v pěkné úpravě. Práci tedy hodnotím jako zdařilou a navrhuji známku „výborně“. 

Práci samozřejmě doporučuji k obhajobě, po jejímž zdárném ukončení navrhuji udělit Ondřeji 

Kulakowskému akademický titul „bakalář“ („Bc.“). 
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