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Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Filipa Koška s názvem „Využití přenosných 
Ramanovských spektrometrů pro detekci sulfátů: potenciální aplikace v exobiologii“. 

 
 Předkládaná diplomová práce je zaměřena na využití mobilních technik Ramanovy 
spektroskopie pro identifikaci in situ minerálů na bázi anorganických síranů (sulfátů). Tato 
skupina minerálů je zajímavá nejen z pohledu mineralogického, ale v neposlední řadě také 
z pohledu exobiologických aspektů. Celková filozofie práce je proto v úvodu diskutována 
s ohledem na geologii Marsu, pro jehož studium se Ramanova spektroskopie jeví jako velmi 
užitečný nástroj.  
 Základem terénních měření, která tvoří hlavní část práce, je studium minerálů ze sbírek 
Mineralogického muzea PřF UK v Praze. V této úvodní (testovací) části práce jsou 
porovnávány záznamy z přenosného spektrometru (s excitačním laserem 532 nm) s výsledky 
získanými na laboratorním Ramanově mikroskopu. V následné terénní etapě jsou 
prezentovány a detailně diskutovány výsledky získané ze dvou přenosných spektrometrů (s 
excitačními lasery 532 a 785 nm) na lokalitách Kaňk u Kutné Hory a Valachov u Skřivaně.  
 Předkládaná diplomová práce je zpracována systematicky s nadprůměrnou obsahovou i 
formální úrovní. Jako zvláště vydařené hodnotím rozsáhlé přílohy obsahující získané 
záznamy.   
 K práci mám následující připomínky: 
1) Ačkoliv je práce po jazykové stránce celkově vydařená, obsahuje řadu zbytečných 
anglikanismů, které tento dojem kazí – např. opakující se zkratka „e.g.“, výrazy „stretching“ a 
„bending“ místo „valenční“ a „deformační“ atd. 
2) Využití zkratek pro intenzitu Ramanových pásů „ms“ a „mw“ je poněkud překvapivé. 
3) Zmínka o „…koordinaci molekul vody na odlišný atom kyslíku v molekule SO4

2-…“ na 
straně 12 vyvolává řadu základních otázek. 
4) Co je míněno textem, že „Minerál má redukovanou symetrii,…“ v posledním odstavci na 
straně 30? 
5) Diskutovat maxima odečtená s přesností na desetinu cm-1 ze záznamů přenosných 
spektrometrů postrádá smysl (viz strany 32, 37 a 38). 
6) Drobné chyby či nedostatky lze nalézt v tabulkách příloh na str. 51, 59, 63 a 64. 
 
 Uvedené připomínky nikterak nesnižují vysokou kvalitu diplomové práce Bc. Filipa 
Koška, kterou jednoznačně doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením „výborně“. 
 
V Praze dne 1. 9. 2014   Doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. 
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