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Posudek na diplomovou práci 

Bc. Jana Ulmanová: 

Podmínky vzniku vybraných hydrotermálních žilných ložisek v 

centrální části Českého masívu 
(geologie, UK Praha) 

 

Cílem předložené práce je studium fluid, upřesnění jejich složení a definování podmínek 

vzniku polymetalických mineralizací na několika lokalitách v metalogenetickém regionu 

blanické brázdy. 

Celá práce má 66 stran, 58 obrázků a 4 tabulky, je rozdělena do 8 kapitol, do strany 16 je 

řešerše starších výzkumů, a do strany 18 metodika. Od strany 19 jsou prezentovány vlastní 

výsledky a použitá citovaná literatura zabírá další 4 strany. 

Studované lokality/historická ložiska a revíry reprezentují velmi pestré metalogenetické 

projevy v prostoru blanické brázdy. Jejich studium moderními metodami přispívá k poznání 

geologického vývoje dané části Českého masivu. 

 

Konkrétní poznámky, příp. dotazy k věcné problematice 

 

Už v úvodní části a pak i dále v textu se objevuje termín „štítové solanky“, který je trochu 

zavádějící a bylo by třeba jej alespoň na začátku vysvětlit, stejně tak není úplně standardní 

termín „paleoproterozoikum“ na str.2. 

V rešerši k moldanubické oblasti by bylo správné použít citace původních prací a nikoliv 

prací přehledných jako např. Chlupáč et al.2002, Kachlík 2003. 

Dále je velmi hojně citována práce Nouza 1988, nebo i starší práce, Čech et al. 1952. Zvláště 

k přehledu o metalogenetickém postavení blanické brázdy, postrádám (kromě Koutka 1964) 

další významnější pohledy na metalogenetickou rajonizaci a pozici blanické brázdy 

v metalogenetické provincii Českého masivu od ložiskových geologů (např. Vaněček 1963, 

Sattran et al. 1966, Ilavský et al. 1966) což by si tato problematika alespoň ve stručnosti 

zasloužila a doplněné přehledem o zastoupení časových metalogenetických jednotek (např. 

Bernard 1991). 

Zaujal mě pyrargyrit mezi supergenní asociací(?) na obr. 6 (Stará Vožice) a nad ním 

v kontrastu je pěkný vzorek s pyrargyritem ve zřetelné minerální posloupnosti z Ratibořic! 

Ten pyrargyrit opravdu náleží do supergenní asociace? 

Metodika: byly pro studium k dispozici i makrovzorky ze žil? V metodice to není zmíněno, 

později se objevuje makropopis, avšak spíše jen studovaných krystalů. Bez studia 

geologického kontextu se ale těžko dělají interpretace ze studia fluidních inkluzí. 

 

Jak byly určeny slídy v inkluzích ve vzorku Stará Vožice? 

 

Od samého začátku vlastních výsledků jsou typy inkluzí definovány jejich chemickým 

složením. Kategorizace inkluzí (typologie) je ale v první fázi studia většinou postavena na 

přítomnosti fází v laboratorní teplotě, protože není v tom okamžiku nic známo o chemickém 

složení: tzn. např. L1+L2+V±S.... - Stará Vožice. Např. zde je to zcela zásadní znak, když 

pevné fáze tvoří i většinu objemu inkluze. Tyto typy definované fázovým složením se pak 

dále upřesňují. 

 

Je v Tab.1 opravdu tak velký rozsah teplot ThCO2 u vz. SV-5K (PS/S)? Protože pokud by 

homogenizace měly různý modus tak by to představovalo obrovský rozsah v hustotách CO2? 
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Jak si to vysvětlujete? Na obr. 14 jsou tyto teploty uvedeny, ale není zcela jasný typ 

homogenizace. 

 

Pro interpretaci relativně starších a mladších typů fluid se mi zdá, že není dostatek argumentů, 

zvláště pokud vzorky pocházejí z různých lokalit bez možnosti konfrontace/studia vývoje žil. 

Možnosti ale existují, v Ratibořských Horách je možné stále najít na haldách dost materiálu 

pro přehled o vývoji žil. U interpretace typů fluid mě napadá, zda by nebylo možné většinou 

uvažovat o zachycování spíše heterogenních typů fluid? Máte různé poměry L/V jak u 

vodných, plynných tak i uhlovodíkových typů inkluzí. Do toho by zapadalo i vámi 

interpretované míchání fluid. 

 

Některé části kapitol 7.x nejsou úplně přehledné a vzhledem k množství výsledků, které je 

konfrontováno s dalšími publikovanými výsledky by vyžadovalo použití přehlednější formy. 

 

Vzhledem k absenci sjednocujících genetických aspektů jednotlivých lokalit je pak závěr 

práce trochu roztříštěný podle jednotlivých lokalit, přestože by bylo velmi potřebné najít 

nějaké společné sjednocující metalogenetické rysy, jelikož se pohybujeme v jedné 

metalogenetické jednotce. 

 

Formální chyby 

- v seznamu literatury chybí Burke 2001 

- v obr. 15 chybí některé vysvětlivky (zelené, šedé) 

 

Shrnutí 

Diplomová práce má kvalitní standardní strukturu, text je většinou přehledný a 

srozumitelný, s logickými závěry a argumenty. Grafická výbava a zpracování dat je na vysoké 

úrovni. K vytčenému cíli práce byly zvoleny adekvátní moderní metody a postupy (až na 

slabší práci s geologickým kontextem a studiem vzorků). Diplomantka dobře zvládla několik 

výzkumných metod a její práce přinesla velké množství dat a celou řadu nových a zajímavých 

výsledků a dílčích interpretací a diskusí. 

Předloženou diplomovou práci Bc. Jany Ulmanové, i přes uvedené nedostatky a 

nepřesnosti, hodnotím jako velmi přínosnou, která odpovídá základním požadavkům na 

zpracování diplomové práce a zvládnutí zadaného tématu a doporučuji práci k obhajobě. 

 

Diplomovou práci hodnotím známkou A/B (neboli 1 až 1,5, v sytému A, B, C, D, E, F), 

příp. 1 (v systému 1, 2, 3). 
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