
Posudek oponenta k diplomové práci Taťány Supiňkové „ Mineralogická vazba izotopů 

radia v karlovarských vřídelních sedimentech“ 

 

Kandidátka ve své diplomové práci studovala vazbu izotopů radia na karbonátové sedimenty 

obsahující radium. Zvolila metodiku rozpouštění zkoumaných sedimentů v kyselinách a 

sledovala přechod radia do kapalné fáze. 

Práce je sepsána v klasickém členění, je v rozsahu 23 stran textu, doplněna je soupisem 

literatury a v neposlední řadě i vhodným množství obrázků. Výsledky jsou zpracovány 

přehledně formou grafů a tabulek, což přispívá ke snazšímu porozumění textu a získaných 

výsledků.  

 Obecná část je sepsána stručně, nicméně uvádí čtenáře dostatečným způsobem do 

problematiky. V kapitole metodika jsou podrobně popsány použité postupy. Bohužel jsou 

promíchány s literárními údaji, což nepřidává práci na přehlednosti. Pro příště bych doporučil 

striktně oddělit literární data a vlastní experimenty. Vzorky získané rozpouštěním sintrů byly 

potom analyzovány na obsah Ra měřením radioaktivity. Pro extrakci radia autorka vyzkoušela 

několik postupů, většinou převzatých z literatury, či navazujících na doporučení z ústních 

sdělení z jiných pracovišť. Experimenty byly provedeny nejprve na uměle připravených 

materiálech (syntetický radiobaryt) a dále aplikovány na vlastní přírodní vzorky (karlovarské 

sintry). V kapitole výsledky jsou potom získané údaje interpretovány a diskutovány.  

Za zásadní přínos diplomové práce považuji srovnání různých metod resp. činidel pro 

převedení radia ve formě rozpustných solí do kapalné fáze. Samotná měření reálných vzorků 

jsou zatížena poměrně velkou chybou, kterou autorka v práci diskutuje, a její názor může být 

jednou z možných příčin, která vede k nesouladu mezi naměřenou aktivitou původního 

vzorku a součtem aktivit pevné a kapalné fáze po rozpouštění materiálu. Nevím, jak byla 

přesně stanovována objemová aktivita roztoku, nicméně ani v běžné  laboratorní praxi by 

nemělo docházet v rámci stanovení objemu k takovýmto odchylkám, a když tak jen náhodně, 

nikoliv systematicky. 

I když se autorka zcela zjevně snažila vystihnout svými formulacemi skutečný stav 

věci, přece jen se nevyhnula řadě nepřesných tvrzení i podivných slovních spojení. 

Str. 1 – považovat vazbu Ra v minerálních fázích a sociaci Ra za zcela ekvivalentní 

pojem nepovažuji za zcela korektní 

Str. 5 – aktivita by se měla udávat v Bq, jak většinou máte a nikoliv v dpm jak se 

vyskytlo právě na str. 5. 

Str. 5 – pokud citujete nějakou instituci, je vhodné uvést oficiální název (v případě 

Řeže by Vaše definice mohla odpovídat několika ústavům) 

Str. 6 – i u převzatých obrázků je vhodné anglické popisky předělat na české 

Str. 7 – druhý odstavec Konta (1967) - nějaký zmatek v použitých kyselinách, druhá 

věta v odstavci nedává smysl. 

Str. 12 – rozumím snahám autorky o co nejpřesnější popis, nicméně údaje o tom, že 

vzorek byl označen, mají pro čitatele velmi nízkou hodnotu. 

Str. 15 – aparatura pro měření byla stabilizována pomocí 
137

Cs, slovo stabilizována se 

zde skutečně nehodí 

Str. 20 – v práci se odkazujete na tabulku 9, pokusíte se mi ji v práci najít? 

 

K práci mám dále následující dotazy: 

 

1) Jaký je vztah mezi jednotkou Bq a hodnotou dpm, jak jsou tyto jednotky 

definovány? 



2) V práci uvádíte hmotnosti vzorků na 5 desetinných míst. Měly použité váhy 

takovou citlivost? Jaký fyzikální smysl má hodnota hmotnosti na 7 desetinných míst 

v předposledním odstavci, jak jste ji získala? 

3) V posudku Vám vyčítám, že uvádět, že byl vzorek označen, je zbytečné. Vy ale 

píšete uzavřen a označen, to uzavřen ovšem smysl má, dokážete vysvětlit proč? 

4) V práci se zabýváte měřením radioaktivity. Není mi jasné, s jakou přesností byly 

aktivity stanovovány, resp. s jakou chybou. Např. v tab. 10 jsou hodnoty v celých Bq a 

zároveň s přesností na 4 desetinná místa. Můžete toto vysvětlit? 

5) V práci používáte pojem emanace. Prosil bych vysvětlit, co si pod tímto procesem 

či jevem představujete. 

6) V práci jste používala především zavedené postupy, neuvažujete do budoucna o 

dalších modifikacích, testování jiných kyselin apod.? 

Oponovaná práce představuje pilotní studii zkoumání formy inkorporovaného Ra ve 

zkoumaném typu minerálů. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že byly primárně testovány 

zavedené či předpokládané postupy a prováděna jejich modifikace s cílem nalézt 

experimentálně nejvhodnější uspořádání. I přes relativně malé množství výsledků se v textu 

skrývá značné množství experimentální, metodicky různorodé práce – od přípravy umělých 

vzorků, přes rozpouštěcí experimenty až k měření radioaktivity. Z tohoto důvodu považuji 

předložený text za dílo odpovídající požadavkům na diplomové práce a doporučuji ji 

k dalšímu řízení. 
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