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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  

Téma diplomové práce: Stanovení minerálů v břidlicích multikomponentní analýzou 
infra červených spekter. 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Jana Josieková 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
Diplomová práce je klasicky rozdělena na část teoretickou a experimentální. Jednotlivé 
kapitoly na sebe logicky navazují. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
Diplomová práce obsahuje 50 stran textu a 9 stran příloh, 23 obrázků a grafů, 9 tabulek; 
seznam literatury obsahuje 39 odkazů. Práce se zabývá stanovením minerálů v břidlicích 
multikomponentní analýzou infračervených spekter. V teoretické části jsou podrobně popsány 
vlastnosti a využití břidlic, dále je podán stručný přehled metod používaných pro analýzu 
hornin (zejména RTG difrakce a infračervené spektrometrie) a jsou vysvětleny základní 
postupy multikomponentní statistické analýzy. Cílem experimentální práce bylo analyzovat 
obsah minerálů (chloritu, muskovitu, plagioklasu a křemene) v břidlicích na základě 
infračervených spekter a kvantitativní analýzy RTG difrakce. 
 V rámci experimentální práce diplomantka proměřila střední oblasti IČ spekter 78 
vzorků různých břidlic a z výsledků RTG difrakce vytvořila kalibrační modely pomocí 
metody PLS (Partial Least Squares). Z IČ spekter vybrala vhodné oblasti nezatížené 
informačním šumem pomocí analýzy hlavních komponent. Na základě vytvořených 
kalibračních modelů bylo analyzováno 8 kontrolních vzorků, u kterých byla vyhodnocena 
shodnost s RTG difrakcí a opakovatelnost stanovení.  



Z hlediska chyb stanovení je IČ srovnatelná s RTG difrakcí. Obě metody poskytují 
statisticky shodné výsledky. Výhodou IČ spektrometrie je rychlá a snadná úprava vzorků před 
analýzou. 
 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Diplomová práce je bezesporu zajímavá. Diplomanta musela zvládnout nejen metodologii 
měření IČ spekter pevných vzorků, ale i nelehkou problematiku multikomponentní analýzy. 
K práci mám pouze několik formálních poznámek a otázek: 
 
Str. 17, 9. řádek: „rentgenová difrakční spektroskopie“? 
Str. 18, 7. řádek: „... vyražení z vnitřní vrstvy antikatody.“ Prosím vysvětlit. 
Str. 19, předposlední řádek: Z RTG trubice vychází pouze charakteristické RTG záření? 
Str. 20, 5. řádek: nikoli monochromátory ale difrakční krystaly jsou rovinné a ohnuté. 
Str. 20, 21. řádek: v souvislosti se scintilační krystalem NaI zní výraz „legovaný 1 % thalia“ 
poněkud nezvykle. Běžně se používá výraz „dopovaný“. 
Str. 30: Co vlastně znázorňuje Obr. 2.3-1? 
Str. 38: Proč byl použit právě Dixonů test a ne třeba Grůbbsův text? 
 
5. Zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
Diplomová práce přináší nové poznatky v oblasti IČ analýzy minerálů v horninách. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Studijní prameny odpovídají tématu diplomové práce. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Po formální stránce je práce velmi zdařilá. 
 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Práci doporučuji publikovat v odborném tisku. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 
výborně 

      
 
 
 
  dne  19.5.2011    
     Podpis oponenta 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


