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Diplomová práce Jana Golla prošla od minulé, neobhajené verze znatelným faceliftingem. Autor se 

jednak pokusil opravit chyby, které mu byly oponentem v minulé verzi vytýkány a navíc na základě 

přípomínek Prof. Riedera aplikoval při svém výzkumu slíd další metodiky s cílem studovaný materiál ještě 

lépe charakterizovat. Jako pozitivum hodnotím i to, že diplomant změnil název přesně podle původního 

zadání a ten již přece jen lépe reflektuje zaměření práce na komplexní studium jak strukturně 

krystalografických tak chemických aspektů sledovaných slíd.  

Nicméně jako již v posudku verze obhajované na podzim 2010 musím konstatovat, že diplomant se k 

vypracování DP postavil spíše chladně bez zvláštního zaujetí ať již pro sběr experimentálních dat nebo 

jejich zpracování. To se projevilo i tím, že jsem finální verzi práce viděl jen pár dní před termínem 

odevzdání, což se velmi podobalo scénaři z loňského podzimu. Došlo k tomu i přes skutečnost, že jsem 

diplomanta opakovaně upozorňoval, že při své práci musí mít neustále na paměti vyhlášené termíny pro 

odevzdání prací a že očekávám předložení práce s dostatečným předstihem.  

Diplomová práce se zabývá chemickým složením a velikostí základních buněk u vzorků slíd, které 

pocházejí z vulkanoklastických (autometamorfovaných?) hornin Českého středohoří resp. ze subvulkanitů 

Roztockého intruzivního centra. Ke studiu byly použity standardní metody používané v mineralogickém 

výzkumu, které zahrnovaly elektronovou mikroanalýzu, Mössbauerovu spektroskopii, termogravimetrickou 

analýzu a rentgenovou práškovou difrakci. Jako zatím nepříliš v této oblasti rozšířená byla ke stanovení 

obsahu vedlejších a stopových prvků použita technika LA-ICP-MS. Plánované studium monokrystalů za 

použití 4-kruhového difraktometru se s ohledem na špatnou kvalitu materiálu bohužel nepodařilo 

realizovat. Data pořízená pomocí práškové difrakce se pro strukturní zpřesnění nedala použít už vůbec, a to 

ačkoliv byly pořízeny difraktogramy v geometrii nejen na odraz ale i v kapiláře v transmisním uspořádání. 

Pokud jde o sběr dat, diplomant se zúčastnil měření na elektronovém mikroanalyzátoru a po zaškolení 

pracoval samostatně s rtg. difraktometrem v uspořádání na odraz. Zpracování veškerých dat bylo pak již 

zcela v rukou autora DP. 

Co říci k práci samotné? Z hlediska formálního se jedná o práci stěží průměrnou, na které je na každém 

kroku vidět, že autor si stále neosvojil základní postupy odborné práce a pracuje spíše nesystematicky a 

nepořádně. To je snad nejvíce zřejmé při pohledu do seznamu použité literatury, kde autor prostřídal zcela 

nekonzistentně snad všechny myslitelné způsoby citování pramenů. Rovněž lingvisticky nepatří práce 

k těm nejzdařilejším. Pokud jde o odborné hledisko, které by mělo nad stránkou formální přece jen 

převážit, lze konstatovat, že diplomant se snažil i z poměrně mála dat vytěžit maximum. Zpracoval 

klasifikaci studovaných slíd na základě mezinárodně platných pravidel (Rieder et al., Tischendorf et al.), 

pokusil se definovat substituční trendy Ti ve struktuře a paralelizovat je se známými literárními daty (což 

se mu i do jisté míry podařilo), podařilo se mu v práškových datech identifikovat 2 různé polytypy a dal. 

Závěr: Odhlédnu-li od způsobu práce diplomanta a její efektivity a uvážím-li naopak skutečnost, že 

DP má demonstrovat především schopnosti diplomanta aplikovat pro řešení daného problému relevantní 

techniky, domnívám se, že práce splnila, byť s výše uvedenými připomínkami, nároky na tento typ prací 

kladené a doporučuji diplomovou práci k přijetí.  

 

V Praze 10. září 2010 

 

RNDr. Roman Skála, Ph.D. 
GlÚ AV ČR, v.v.i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 

ÚGMNZ, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 

 


