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Studentem zvolené téma pro diplomovou práci se zabývá studiem stabilních izotopů kyslíku a 
uhlíku křídových hornin z Jičínského vulkanického pole. 
 
Formální hodnocení práce 
 
Diplomová práce je psána v češtině, má 75 stran včetně příloh, 49 obrázků a 4 tabulky v textu. 

Samotná práce je členěna do dvou částí. Student nejprve v rešeršní části shrnuje 
obecné poznatky o stratigrafii České křídové pánve a kenozoickém vulkanismu českého 
masívu a geologické poměry vybraných lokalit Jičínského vulkanického pole. V práci je též 
velmi hezky zpracována základní geochemie stabilních izotopů kyslíku a uhlíku.  

 
V samotné diskusi a závěru student nejprve identifikuje izotopové alterace 

v křídových sedimentech transportovaných ve formě xenolitů a následně se zaměřuje na 
původ kyslíku a uhlíku vzorků hydrotermálního karbonátu z výplně žil, puklin či dutin v 
neovulkanitech. 

 
 
Hodnocení vlastního obsahu 
 
Student dokázal, že si osvojil základy rešeršní práce, o čemž svědčí teoretický přehled dané 
problematiky.  

Dále autor práce ukazuje, že má bohaté zkušenosti se zpracováním získaných dat, 
jejich interpretací a prezentací. Rovněž si osvojil práci s přístrojem pracujícím na základě 
hmotnostní spektrometrie, vědeckými databázemi a počítačovými programy i moderní 
zahraniční literaturou. Během studia jednoznačně prokázal entuziasmus, talent a schopnost 
samostatné tvůrčí vědecké práce. 
 
Práce je, dle mého názoru, je velmi zdařile zpracována, má logickou strukturu s precizní 
diskusí a přispívá do dalších vědeckých studií. 
 
 



K předložené práci mám následující připomínky a otázky: 
 
Připomínky, dotazy 
 

- Není jasná orientace v označovaní vzorků. Bylo by vhodné dodat přehlednou tabulku 
se všemi vzorky. 
 

- Počet vzorků ne vždy souhlasí s obrázky, např. na straně 37 obrázek 27 má 
znázorňovat 2 vzorky slínovců a ve skutečnosti je jich tam 5. Dále z Kunětické hory 
měly být odebrány 3 vzorky slínovců a reálně jich je 7., a tak dále. Prosím o objasnění. 
 

- Jak konkrétně byly izotopické výsledky uhlíku a kyslíku korigovány? 
 

- Existují ještě jiné alterační modely než model Zhenga a Hoefse (1993a,b)? Pokud ano, 
které? A pročpak byl zvolen právě tento? 
 

- Frakcionační faktory jsou z let 1969, či 1979. Nejsou k dispozici novější? Nebo již 
nikdo experimenty pro jejich stanovení neprováděl?  

 
 
Závěr 
 
Předložená diplomová práce Tomáše Konečného splňuje zcela jistě požadavky kladené 
v daném oboru a práci proto doporučuji k přijetí s hodnocením výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 2. 7. 2020                                                                         RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. 


