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Posudek 

Diplomové práce Jana Šimona 

 

 

Předložená diplomová práce měla původně za cíl posoudit aplikovatelnost přenosných Ramanovských 

spektrometrů v mineralogii. Ne snad v celé oblasti. Cílem bylo posoudit zda lze pomocí přístrojů vybavených 

lasery o vlnové délce 785 nm získat Ramanova spektra přijatelné kvality, tak, aby bylo možno konstatovat, že 

takové přístroje (v té době existovaly pouze přístroje s touto excitací) bude možno běžně a s úspěchem užívat 

pro identifikaci minerálů v kamerálních a zejména v terénních podmínkách. To bylo doloženo pro řadu minerálů 

předchozími studiemi, avšak problematické se ukázaly objekty/minerály tmavších odstínů, hnědé, zelené a 

černé.  

 

Školitel připravil pro studenta základní sadu minerálů a v první etapě byla provedena počáteční měření. Serie 

vzorků byla dále poněkud doplněna a studentův úkol byl data zpracovat do přehledných tabulek, porovnat 

s měřeními pomocí laboratorního mikrospektromentru ev s literárními údaji.  

 

Práce, tak jak je předložena v současném stavu nesplňuje základní požadavky pro diplomovou práci na naší 

fakultě a vyžaduje dopracování.  

 

Předchozí dohoda z konce kalendářního roku zahrnovala doporučení o doplnění některých vzorků minerálů a 

doplnění zpracování získaných dat. 

 

Výsledky měření nejsou v předložené práci předloženy ve formě, která by umožnila jejich další posouzení a 

zpracování.  

 

Formální i grafická úroveň je velmi nízká, textová část má mnohé jazykové, formulační, formální i další 

nedostatky.  

 

V práci zcela chybí jakákoli diskuse získaných výsledků a celkové zkušenosti z provedených experimentů.  

 

Poslední stadium přípravy a dokončování práce bylo jistě ovlivněno poměrně slabou aktivitou adepta, a zcela 

před termínem obhajoby též onemocněním školitele. 

 

S ohledem na uvedené skutečnosti nedoporučuji práci v současném stavu k obhajobě 

 

 

 

Prof RNDr. Jan Jehlička, Dr    V Praze, 15. května 2013 
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