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Studentem zvolené téma pro diplomovou práci využívá analytické metody laserové ablace 
(LA-ICP-MS) k určení chemického složení hydrotermálních křemenů. Pro výzkum chemismu 
si student zvolil zlatonosná ložiska v okolí středočeského plutonického komplexu. 
 
Formální hodnocení práce 
 
Diplomová práce je psána v češtině, má 41 stran, včetně 20 obrázků a 6 tabulek začleněných 
přímo v textu. 

Samotná práce je členěna do několika kapitol v logickém sledu. Avšak kapitoly jsou 
obsahově velmi krátké. Student po velmi krátkém úvodu v kapitole 2 popisuje dosavadní 
výzkumy o ložiscích v okolí středočeského plutonu. V kapitole 3 charakterizuje konkrétně 
jednotlivá ložiska, která byla předmětem jeho vlastního výzkumu. Kapitoly 4 popisuje  
metodiku odběru vzorků, principem laserové ablace a její nastavení i práce s daty. Kapitola 5 
se zaobírá získané výsledky na vybraných vzorcích ze zájmových lokalit.   

V samotné diskuzi autor řeší otázku určení teploty na určitých ložících za pomoci Ti 
termometru. V závěru student hodnotí získaná data a popisuje koncentraci určitých prvků na 
v různých typech křemenných žil. 

 
 
Hodnocení vlastního obsahu 
 
Student dokázal, že si osvojil základy rešeršní práce, o čemž svědčí teoretický přehled dané 
problematiky. Avšak seznam literatury není zcela vyčerpávající a doporučoval bych použití 
více citací v textu a doplňující obrázky. Práce má logickou strukturu, ale řada kapitol kromě 
metodické, by měla být výrazně rozšířena a propracována do většího detailu. 
 
Diskuze neúplně odpovídá názvu diplomové práce. Právě v diskuzi by měly být hodnoceny či 
porovnávány různé přístupy využití metalogenetických indikátorů ve vědě i terénu. 
 
Velmi kvalitně hodnotím přístup při získávání dat a jejich samotné zpracování. 
 
 



K předložené práci mám následující připomínky a otázky: 
 
Připomínky 
 
- Mapa v geologickém přehledu by mohla být více detailnější. Subkapitoly, které se 

zabývají konkrétními ložisky, bych doplnil o důlní mapy s vyznačenými místy odběru 
vzorků. 
 

- Chybí více citačních zdrojů (autor se omezuje hodně na citace Dr. Zachariáše). 
 

- V přehledu ložisek by měl autor přidat alespoň základní petrografický popis studovaných 
vzorků a mikrofotografie. Obecně chybí samostatná fotodokumentace od autora. 
 

- Autor sice hezky popisuje data, ale v jejich interpretaci by student mohl více směřovat ke 
konkrétnímu využití při ložiskové prospekci.  

 
- Závěry práce vykazují spíše popisný charakter a nevyplývá z nich zcela jasně, jak lze 

konkrétně chemismus křemene využít jako metalogenetický indikátor. Například, jestli 
zvýšené koncentrace mohou být stopu k objevení ložiska nebo jakým způsobem lze 
zjištěné hodnoty koncentrací konkrétně využít v terénu apod. 

 
- U binárních a sloupcových grafů chybí horní indexace izotopů. 
 
 
Otázky 
 
- Jak se autor podílel na odběru vzorků? 
- Existují další titanové termometry? Pokud ano, testoval je autor? 
 
 
Závěr 
 
Předložená diplomová práce Karla Pacáka, s drobnými výtkami, splňuje požadavky kladené 
v daném oboru, 
 

práci proto doporučuji k přijetí s hodnocením velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 2. 9. 2016                                                                         RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. 


