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Mineralogická vazba izotopů radia v karlovarských vřídelních sedimentech:  
Výsledky selektivního rozpouštění 
 
Tato diplomová práce navazuje na zajímavé výsledky projektu GAČR 205/07/0522 s názvem 
„Radionuklidy karlovarské termy jako jedna z významných složek balneologického působení 
minerálních vod“. Během práce na tomto projektu byla otevřena mnohá zákoutí a vyvstaly 
další geologické otázky hodné řešení. Jednou z nich byla přítomnost izotopů radia 
v recentních sedimentech karlovarského Vřídla, resp. speciace tohoto prvku a možnosti vazby 
radia v karbonátu. Tato problematika pak byla řešena v rámci předkládané diplomové práce. 
 
Uchazečka měla za cíl vyvinout metodiku selektivního kyselého rozpouštění vřídelního 
karbonátu a stanovení radia jak v rozpustné, tak v nerozpustné frakci. Z výsledků 
pak kalkulovala bilanci radia, důležitou pro řešení nastíněného problému speciace 
tohoto prvku. 
 
V průběhu práce pak v součinnosti se školitelem řešila větší množství dílčích 
instrumentálních problémů souvisejících s výběrem vhodného loužícího činidla či náročnou 
instrumentaci vzorků pro radiometrické měření spočívající v dokonalé několikaplášťové 
hermetizaci pevných i kapalných vzorků nutné pro dosažení radioaktivní rovnováhy mezi 
radiem a dceřinným radonem. Zmíněná nutnost „emanace“ vzorků vnášela také do procesu 
nepříjemné čtrnáctidenní čekací časy před radiometrickým stanovením radia v každé sérií 
vzorků a tedy i zjištěním výsledků loužících experimentů.  
 
Kromě těchto nutných čekacích časů daných poločasem rozpadu radonu, čekal nikoli nutně 
několik období školitel marně na příchod uchazečky a jejím pokračování v započaté práci. 
Na druhou stranu je nutno říci, že její absence byly převážně zdůvodnitelné jejími 
zdravotními problémy. 
 
Uchazečka ve finále vyprodukovala práci, jež má řadu formálních a stylistických nedostatků 
a z faktické stránky je jasné, že některé dosti podstatné věci zůstaly nedořečeny 
či verifikovány dalšími experimenty. 
 
Naproti tomu musím zdůraznit, že hlavní zadaný úkol uchazečka splnila a analytický postup 
odladila a pro dané podmínky optimalizovala. Odvedla také kus poctivé práce jak v chemické, 
tak v radiometrické laboratoři, kde strávila řadu dní a týdnů při svých experimentech a jejich 
vyhodnocování. Hlavním pozitivem je pak skutečnost, že výsledky uchazečky odpověděly na 
řešenou otázku dosti jednoznačně. 
 
Řešenou problematikou i strukturou je předkládaná práce jistě odchylná od jiných 
diplomových prací obhajovaných na Ústavu geologie a paleontologie, neboť školitel 
uchazečky je ze sesterského ústavu. Také k tomuto doporučuji přihlédnout při rozhodování 
p.t. komise. 
Domnívám se, že předložená práce splňuje kriteria kladená na diplomové práce a doporučuji 
jí proto k obhajobě s klasifikací „dobře“. 
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