
 

Posudek na diplomovou pra ci Bc. 
Michaely Francove : „Metodika separace 
a izotopove  analy zy hor c í ku ve 
vybrany ch geomateria lech“. 

 

Diplomantka se v předložené práci zabývala vývojem metodiky separace čisté kovové frakce 

hořčíku z různých geomateriálů, následoval vývoj metodiky stanovení jeho izotopového 

složení a aplikace tohoto postupu na schránky moderních brachiopodů. Součástí vývoje 

metodik bylo ověření pomocí referenčních materiálů a porovnání výsledků s renomovanými 

laboratořemi v Potsdamu a Kielu.  

 

Diplomová práce je psaná v anglickém jazyce, velmi čistou formou a je patrné, že 

diplomantka zvládla náročnou terminologii tohoto progresivně se rozvíjejícího oboru. Práce je 

velmi přehledně strukturovaná, klasicky, před uvedením experimentální a výsledkové části 

předchází přehled dosud publikovaných dat. Autorka pracovala s 42 původními vědeckými 

pracemi a dvěma webovými zdroji.  

 

V této práci je mnoho jednotlivostí, které by bylo záhodno vyzdvihnout, jako například velmi 

užitečný přehled obrázků a grafů hned v úvodu práce nebo seznam zkratek apod. Zejména 

bych ale vyzdvihl celkovou vysokou úroveň jak formální (struktura a členění práce, vysoká 

grafická úroveň obrázků a grafů, kvalitní jazyk práce) tak úroveň obsahovou. Výsledky této 

práce jsou pro obor průlomové, zavést metodiku separace kovové frakce od matričního 

složení vzorku trvá specializovaným týmům měsíce a někdy i roky. Rovněž zvládnutí 

stanovení izotopů hořčíku na multikolektorovém hmotnostním spektrometru je, vzhledem 

k existujícím polyatomickým interferencím a nemožnosti eliminovat hmotovou chybu jinak 

než pomocí srovnání se standardem, vysoce náročné. Diplomantka zvládla obojí, dle 

doložených srovnávacích dat z jiných renomovaných laboratoří, výtečně a navíc se jí podařilo 

metodu aplikovat na vzorky schránek recentních brachipodů, kde zjistila zajímavé výsledky, 

které jistě budou sděleny vědecké komunitě prostřednictvím publikace v kvalitním časopise.  

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem považuji tuto diplomovou práci za vysoce 

nadstandardní, velmi kvalitní, která by bez výhrad uspěla v mezinárodním srovnání. Pokud by 

diplomantka zvažovala rigorózní řízení na Pírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, mohu 

tuto práci bez obav doporučit k přijetí rovněž jako práci rigorózní. 

 

Závažnější nedostatky jsem v této práci neshledal. Několik otázek a námětů uvádím závěrem 

a s potěšením konstatuji, že tuto práci mohu komisi doporučit k obhajobě a hodnotím ji       

v ý b o r n ě. 

 

 

Doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D. 

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze     V Praze dne 2. června 2014 



Otázky a náměty k práci: 
 

- Shrnutí: uvádíte, že vysvětlení izotopového posunu k lehkým hodnotám může být kinetika 

růstu. Čím je růst pomalejší, tím je posun vyšší. Máte pro takové tvrzení dostatek dat nebo 

jiných přímých či nepřímých důkazů? Jak můžete vyvrátit opak? Nemůže být v důsledku 

rychlého růstu naopak přednostně zabudováván lehčí izotop? 

 

- Tamtéž: Na základě výsledků izotopové analýzy schránek brachipodů lze provést 

rekonstrukci paleo-mořské vody. Co lze konkrétně o složení mořské vody vyčíst 

z izotopového složení odpovídajících fosilních zástupců?  

 

- str. 13, 3. odst.: proč je nutné použitý ionex čistit HF od Si? Přídavek Si pro interelementární 

normalizaci nepoužíváte. 

 

- str. 17, 1. odst.: uvádíte, že C a N způsobují interferenci na m/z = 26. Odkud se ve vzorku po 

separaci bere C a lze se ho nějak zbavit? 

 

- str. 18, tab. 3: pro měření používáte jen 20 cyklů. Bylo to dostačující pro interní 

reprodukovatelnost? 

 

- str. 19, tab. 4 (tab. 5, 6): Co označuje šedé pole v tabulce? 

 

- v této tištěné verzi, kterou mám k dispozici, jsou přeházené stránky. Po str. 19 následuje str. 

23, 22, 21, 20 a pak 24. Předpokládám, že se jedná o chybu vazače. 

 

- str. 29, tab. 9 a další: u naměřených hodnot relativního izotopového složení uvádíte 

reprodukovatelnost pomocí hodnot směrodatné odchylky i střední chyby průměru. Který 

z těchto dvou přístupů je správnější a proč? 

 

 

 

 

 

 

 


