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David John vypracoval diplomovou práci v návazností na výzkumný úkol Model globálního cyklu 

uhlíku v přírodě. Zadání práce beze zbytku splnil. Globální cyklus uhlíku a jeho izotopů je podrobně 

popsán v kapitole 1.3, s nadstandardními podrobnostmi o jednotlivých složkách v příslušných 

podkapitolách, včetně samostatně rozebraného antropogenního vlivu. Možnosti modelování cyklu jsou 

rozepsány v kapitole 2.1, kde je představen jednak historický přístup k modelování a jednak 

nejvýznamnější používané modely.  Radiouhlíkové datování a kalibrační křivky jsou představeny 

v kapitole 1.2.1. Sestavený model, popsaný v kapitolách 2.2 a 2.3, David použil k simulování globálně 

pozorovaného prudkého navýšení radiouhlíku (a dalších radionuklidů) v 8. století n.l. (kapitola 3.2). 

Stejně jako při minulé spolupráci, David pracoval samostatně, byl velmi aktivní, sám si hledal další 

témata k rešerši a navrhoval pak jejich zapracování do modelu. Prakticky veškerou studovanou literaturu 

si David vyhledal a prostudoval sám a dokázal výborně vypátrat i potřebné informace a data. 

Davidův model Goliáš nyní sice nemůže konkurovat nejmodernějším tematickým modelům, ale 

představuje solidní základ pro další práci, tentokrát doktorandskou. Věřím, že při Davidově pracovním 

nasazení, nadšení a schopnostech bude model dál rozšiřovat na úroveň již použitelnou k serióznímu 

výzkumu v radiouhlíkovém datování a přilehlých tématech. Na výsledné formě textu se trochu podepsal 

termín odevzdání těsně po vánočních prázdninách, některé výsledky jsou velmi stručné, bez popisu, jak 

k nim David dospěl. Nepodařilo se dokončit testování závislosti modelu na jednotlivých parametrech, 

které David sice udělal, ale už nestihl zpracovat do diplomové práce, a dotáhnout do konce zveřejnění 

kódu. V textu zbyly nějaké překlepy a nejasnosti a některé přejaté obrázky obsahují anglické popisky. 

Nic z toho nepovažuji za důležité, protože je to převáženo Davidovým přístupem, pokroky a vlastními 

výsledky.  

V průběhu práce na výzkumném a nyní na diplomovém úkolu David udělal obdivuhodný kus práce, 

naučil se pokročile pracovat v prostředí Matlab, simulovat soustavy diferenciálních rovnic, prostudoval 

velké množství literatury věnující se globálnímu cyklu uhlíku a různým přidruženým tématům, 

prezentoval svoje výsledky na Dnech radiační ochrany 2021 a spolupodílel se na sepsání článku 

shrnujícím jeho dosavadní pokroky. Článek John a kolektiv: Modelling global carbon and radiocarbon 

cycles byl zaslán do speciálního čísla Radiation Protection Dosimetry a v současnosti prochází 

recenzním řízením. Díky této práci se v blízké budoucnosti radiouhlíková skupina při ÚJF zařadí mezi 

skupiny zabývající se seriózním modelováním uhlíku a izotopů. Při probíhající klimatické změně to 

představuje atraktivní výzkum, s velkým potenciálem pro financování.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A (výborně). 
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