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Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním termodynamických vlastností vody a vybraných 

vodných specií za vysokých teplot a tlaků. Práce má teoretický charakter. Je založena na důkladné 

rešerši stavových rovnic pro vodu a řady dalších parametrů a ústí v kritické posouzení 

shody/odchylek předpovězených vlastností vody s daty referenčního modelu IAPWS-95. Už tato část 

by, dle mého názoru postačila k předložení obhajitelné diplomové práce. Autorka a školitel si však 

položili vyšší cíle, kterými bylo posoudit, jak kvalitně jsme schopni se současnými termodynamickými 

daty a modely předpovědět rozpustnosti minerálů za vysokých teplot a tlaků na základě aplikace 

Helgesonova-Kirkhamova-Flowersova modelu pro výpočet Gibsových energií vodných specií.  

Výpočty, které autorka prováděla, jsou založeny z velké části na jejích vlastních kódech v programech 

MATLAB či Excel. Jednotlivé kódy však nejsou v práci dokládány a prezentována jsou pouze výsledná 

data ve formě grafů. Porovnání vypočtených dat s referenčními daty IAPWS-95 naznačuje, že vlastní 

výpočty autorky by měly být bez chyb.  

Obsahově lze práci rozdělit na tři hlavní části: i) rešerši a kritické srovnání stavových rovnic pro vodu 

(kap. 2); ii) rešerši a kritické srovnání modelů pro výpočet elektrostatických vlastností vody (kap. 3) a 

iii) modelový výpočet rozpustnosti minerálů (křemen, korund, kalcit) za vysokých teplot a tlaků (kap. 

4). V každé z uvedených kapitol je prezentováno několik variant výpočtů, které aproximují chování 

vody za „krajně“ odlišných geologických podmínek. Porovnání/diskuse výsledků probíhá již na úrovni 

těchto základních kapitol.   

Vyvrcholením práce jsou kapitoly 4 (výpočet rozpustnosti vybraných fází za použití Helgesonova-

Kirkhamova-Flowersova modelu, HKF) a 5 (diskuse). Na příkladech rozpustnosti křemene, korundu a 

kalcitu ve vodných fluidech je diskutována obecná platnost HKF modelu v širokém rozsahu p-T 

podmínek, dále pak vliv vstupních termodynamických dat (existující databáze) a dalších parametrů 

(zejména elektrostatické vlastnosti vody) na výsledné hodnoty rozpustnosti minerálů.    

Předložená práce přesahuje vysoko obvyklý průměr diplomových prací jak po formální, tak i 

obsahové stránce. Text je poměrně čtivý, dobře strukturovaný a po formální stránce velmi pečlivě 

realizovaný. I přes rozsah 133 stran a velké množství matematických rovnic, chemických symbolů, 

tabulek a grafů, jsem nalezl v práci jen naprosté minimum formálních chyb (pouze několik překlepů, 

které nestojí ani za to uvádět). Zároveň jsem neshledal žádná pochybení v oblasti aplikace citovaných 

stavových rovnic a dalších souvisejících veličin. Výsledky práce jistě mohou být publikovány 

v mezinárodním časopise.  

Práci proto doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 



 

K případné diskusi mám následující otázky: 

1. Na jaké geologické procesy (resp. p-T podmínky) lze aplikovat HKF model a stávající 

termodynamické databáze a na jaké naopak se to ukazuje jako nejproblematičtější.   

2. Lze dosáhnout lepší shody mezi experimentálně určenou a teoreticky predikovanou 

rozpustností fází pouhou rekalibrací stávajících „interně-konsistentních“ termodynamických 

databází, nebo bude toto úsilí vyžadovat i výrazně větší rozsah nových experimentálních 

prací. 
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