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Téma diplomové práce bylo autorce přiděleno po konzultaci v listopadu 2016. Cílem práce 

byla podrobnější charakteristika cyklické stavby nýřanských vrstev v oblasti uhelného ložiska 

Slaný v centrální části kladensko-rakovnické pánve. Charakteristika této ~ 400 m mocné 

litostratigrafické jednotky zahrnovala především vymezení a charakteristiku tzv. mezocyklů 

zmiňovaných dosud jen v nepublikovaných zprávách předchozího vrtného průzkumu (např. 

Spudil 2006). Důraz byl kladen na litologický vývoj mezocyklů v ploše i v profilu s cílem 

charakterizovat, zda tyto neformální litostratigrafické jednotky jsou výsledkem autogenních 

nebo allogenních procesů. Takto zadané téma vyžadovalo nejen nastudování potřebné, 

převážně cizojazyčné literatury k získání teoretických znalostí, ale především osvojení si 

principů stratigrafické korelace a také práce s běžným i specializovaným softwarem.  

Podkladem ke studii mezocyklů nýřanských vrstev se stala psaná a/nebo grafická 

dokumentace vybraných 42 hlubokých vrtů pokrývajících území o rozloze 9,0 x 9,5 km 

v severním okolí města Slaný. Vrty posloužily ke konstrukci sady sedmi korelačních řezů 

protínajících studované území ve dvou na sebe kolmých směrech (Z-V a S-J). Tato časově 

velmi náročná etapa zahrnující překreslení vrtných profilů jednotným stylem a měřítkem a 

vlastní konstrukci řezů (vše v programu Corel Draw) se protáhla prakticky až do konce roku 

2017. Během ní autorka musela zvládnout základy korelace litostratigrafických jednotek 

pomocí korelačních horizontů (některé uhelné sloje, vzácně vrstvičky tufů), jejichž korelační 

hodnotu musela sama posoudit. Vzhledem k převažujícím korytovým fluviálním faciím 

korelační horizonty místy chyběly a korelace sousedních vrtů v některých stratigrafických 

úsecích byla obtížná. I přes tyto potíže prokázaly sestavené řezy plošnou stálost mezocyklů 

v celém studovaném území a naznačily tak jejich možné budoucí využití pro detailnější 

členění nýřanských vrstev v měřítku celé pánve a snad i ostatních pánví středních a západních 

Čech. Po této etapě  následovala analýza vnitřní stavby mezocyklů. Zde se, bohužel, ukázalo, 

že vzdálenost sousedních vrtů (průměrně ~ 1 km) a absence většího počtu plošně stálých 

korelačních horizontů uvnitř mezocyklů nedovolují v tuto chvíli konkrétnější závěry. Proto 

byla pozornost věnována studiu mocnosti mezocyklů a jejich písčitosti. Potřebné údaje byly 

shromažďovány v tabulkovém procesoru Excel a následně zpracovávány do podoby 



izoliniových map v programu Surfer. Společně s řezy tyto mapy posloužily k redefinici 

mezocyklů a jejich bližší litologické charakteristice ve studovaném území. Nově byl 

definován mezocyklus N7 zachovaný nesouvisle v erozních mocnostech. Bylo konstatováno, 

že mezocykly, vzhledem ke své plošné stálosti mají charakter allocyklů a na základě výpočtu 

jejich průměrné délky (400 tis. let) byly autorkou interpretovány jako možný sedimentární 

záznam klimatických oscilací souvisejících s Milankovičovými cykly s periodicitou dlouhé 

excentricity oběžné dráhy Země. Z mého pohledu byly tedy cíle práce naplněny.  

Vznik samotné práce byl značně nerovnoměrný. Střídala se období intenzivnějšího úsilí 

s etapami „klidu“. Diplomantka s větší či menší pravidelností konzultovala se školitelem dílčí 

etapy své práce ať již prostřednictvím e-mailové korespondence nebo, v komplikovanějších 

případech, na předem sjednaných schůzkách.  

V průběhu vzniku diplomové práce projevila její autorka, Helena Páchová, potřebnou míru 

samostatnosti vyžadovanou u diplomantů geologické sekce PřF UK. Zvládla základy a 

principy stratigrafické korelace sedimentárních jednotek i jejich litologickou charakteristiku, 

běžně používanou při ložiskovém průzkumu uhlonosných pánví. Prokázala rovněž schopnost 

pracovat s odbornou literaturou včetně cizojazyčné a zvládla práci s běžným (Word, Excel, 

Corel Draw) i specializovaným modelovacím softwarem (Surfer v. 11). Výsledná diplomová 

práce přináší nové poznatky o stavbě nýřanských vrstev v území slánského ložiska a dle mého 

názoru naplňuje původně stanovené cíle. Úroveň zpracování dokládá schopnost autorky 

samostatně, ev. po konzultaci se specialisty, vypracovat ucelený odborný text na dané téma a 

orientaci v odborné, včetně anglicky psané, literatuře k danému tématu. Splnila tak požadavky 

kladené na tento typ práce na Přírodovědecké fakultě UK. Z uvedeného důvodu doporučuji 

předložit diplomovou práci k obhajobě.    
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