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Student předkládanou diplomovou prací reaguje na podnět, který vzešel od skupiny zabývající se 
radiouhlíkovým datováním na Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR. 

V rámci určování stáří vzorků pomocí 14C je nutné provádět opravy vhledem ke dlouhodobě kolísající 
aktivitě tohoto radioizotopu v přírodě. Následně možnosti a efektivita takových oprav se odvíjí od 
našeho porozumění dynamice koloběhu uhlíku a jeho izotopů, zejména pak znalosti míry vlivu 
jednotlivých složek cyklu. 

 

Formální hodnocení práce 

Diplomová práce je psána v češtině, má 45 stran, 20 obrázků v textu. Práce je výzkumného charakteru. 
Je napsána čtivým a srozumitelným způsobem. 

Struktura samotné práce je logická, rozdělena do kapitol a odpovídá matematicko-modelovacímu 
charakteru.  

Student v úvodu naznačuje kontext diplomové práce. Následně význam uhlíku a jeho izotopů. Kapitola 
o radiouhlíkovém datování je velmi hezky, až didakticky vysvětlena. Rozsáhlá je kapitola o globálním 
cyklu uhlíku a jeho izotopů, kde student popisuje obecné poznatky chemicko-biologických procesů.  

V kapitole materiál a metody student již popisuje modelování uhlíkového cyklu a bilanční model cyklu 
uhlíku jako prvku a uhlíkových izotopů. Kapitola výsledky již zhodnocuje validitu dat a srovnání 
s výzkumným úkolem, testování jevu na kalibrační křivce a predikci vývoje CO2 v atmosféře. 

V diplomové práci nechybí diskuse a závěr včetně seznamu použité literatury. 

 

Hodnocení vlastního obsahu 

Student dokázal, že si osvojil základy výzkumné práce, o čemž svědčí rozsáhlý teoretický přehled dané 
problematiky a seznam literatury, včetně vhodného použití citací v textu, doplňující obrázky i plynulost 
textu. 

 

Vyzdvihuji matematické znalosti studenta, které bravurně aplikuje v diplomové práci. Také se mi líbí 
didaktická schopnost studenta vysvětlit relativně složité matematické úkony při modelování. 

   

Práce je dle mého názoru velmi kvalitní a výborně zpracována a dává skutečně dobrý základ pro další 
vědeckou práci v doktorském studiu.  
 
  



 

Připomínky a otázky 

K předložené práci mám jen drobné připomínky: 

- Chybí seznam zkratek, použitých značek a obrázků v úvodu diplomové práce 
 

- Student používá pro modelování oceánské části Dansgaard-Oeschgerův model, kde se vyskytují 
variace ve zhruba 1500letých cyklech během posledního glaciálního maxima. Směřuji k tomu, 
zdali není vhodné také zkusit další oscilační modely? Např. severoatlantická oscilace (NAO) či 
kvazidvouletá oscilace (QBO). 

 

- Model GOLIAS 2.0 pracuje se soustavou netriviálních diferenciálních rovnic. Během modelace 
by měl být zaznamenán počet iteračních kroků. Řešil student následní optimální počet iterací? 

 

- V části o specifickém jevu na kalibrační radiouhlíkové křivce, student zmiňuje významný pík 
pozorovaný v letech 774-775 n.l. Chtěl bych se zeptat, jaké konkrétní kosmogenní působení 
tento pík zapříčinil? Student se odvolává na literaturu. Prosím uvést případně zdroj. 
 
 

Závěr 

Předložená diplomová práce Davida Johna splňuje požadavky kladené v daném oboru. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A (výborně). 
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