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Chemostratigrafie (Chemostratigraphy)
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principyaobecnémetodychemostratigrafie.Následujícíkapitolysevšakjižzabývají
předevšímproblematikouchemostratigrafickéhovyužitíizotopůuhlíku.Pisatelkasezjevně
hodlávesvédiplomovéprácivěnovatprávěstudiuizotopůuhlíkuvhomináchspodního
paleozoikapražsképánve.Protovesvérešeršiuvádíikonkrétnípříkladydosavadních

výzkumů v této oblasti.
Prácejepoměrněrozsáhlá-29strantextushustýmřádkováním.Postránceúpravyjíneníco
vytknout.Použitáliteraturajeřádněcitována.Oceňujistručnou,alezasvěceněsepsanou
kapitolkuometodice.Pisatelkazjevnězískalavlastnízkušenostispřípravouvzorkůpro
analýzyizotopovéhosloženíuhlíkuvkarbonátech.
Vprácijsoudostiobšímědiskutoványkarbonátovéhominyadistribucevápencůadolomitů.
Postrádaljsemobdobnoukapitolkuostudiuizotopůorganickéhouhlíkuvorganickouhmotou
bohatýchsiliciklastickýchsedimentech.Podleodborníků(např,MelchinaHolmden2006a,
2006b)jsoudataoizotopovémsloženíorganickéhouhlíkučemýchbřidlicspolehlivější,méně
ovlivněnádiagenezí,neždatazískanástudiemmikrituzkarbonátovýchsouvrství.Častototiž
jeobtížnézískatvhodnýmateriálnapř.zeschránekbrachiopodů.
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jsemobtížnědešifroval,comělanamysli,někdyjsemsevezkratkovitémtextuúplněztratil.
Nevímjakvzniklynešťastnězašmodrchanéanejasnéformulaceatermíny,snadprávě
překlademzanglickypsanéliteratury.Některévětymajítotižanglickýslovosled.Možnátaké
uchazečkazatímpostrádáŠiršízákladgeochemickéhovzdělání,kterýbyjíumožnillepší
pochopení excerpovaných prací.

Jen namátkou uvedu některé nepřesnosti:
Názevkapitoly2.2.„Procesydůležitéproizotopyuhlíku"Snadspíše„Procesydůležitépro
distribuci izotopů uhlíku".
Str.7.„Vletech1950došlokdalšímuzředěníatmosférylehčímizotopemuhlíku....".Snad
lépe„Vpadesátýchletech20.stoletídošlokdalšímurelativnímuobohaceníatmosférylehčím
izotopem uhlíku .... "

Str.10.„TytodvasystémyjsouspojenéprostřednictvímC02obsaženémvatmosféřeaC
rozpuštěný ve vodě". To jsem nepochopil.

Str.10. „Během celé geologické historie platí, že voda má st3C na určité hladině". Raději
úrovni, nebo hodnotách.
Str. 11. „2) C rozpuštěný oxidací organické hmoty v půdě a ze starých sedimentů". To zjevně

není vhodná fomulatce.
Str.12.„TakéFrakesetal.(1992)předpokládá,ževglaciálníchdobáchbyloÓt3Ckarbonátů

(a tudíž také mořské vody) částečně těžší a dále, že s tímto také souvisí období
charakteristická malým množstvím molekuly C02". Příklad zkratkovité a zašmodrchané

fomulace.
Str.13. Název kapitoly 3. „Výsledky studií pomocí chemostratigrafie". Lépe „Aplikace
chemostratigrafie" nebo něco podobného.

Str. 15. „Obecně platí, že přechod uhlíku z endogemího do exogemího systému je relativně
uzavřený". Co měla pisatelka na mysli?
Str.16. „ .... po většinu proterozoického útvaru je pro karbonáty typická raná diageneze a

dolomity, pravděpodobně primární." Tato fomulace je zavádějící.
Některé nepřesnosti vznikly zjednodušením. Na str. 18 je nutno doplnit, že pouze eustatické
fluktuace prvního a druhého řádu má na svědomí kontinentální drift, resp. vznik, nebo nárůst
středooceánskýchhřbetů.DnešníchemostratigrafiesledujícínáhlépozitivníodchylkyÓ'3C
ale pracuje s eustatickými změnami 3. a 4. řádu. Ty jsou samozřejmě naloženy na trendy

prvního a druhého řádu.
Str. 21. Všechny eventy již mají nějaký konkrétní název, rozhodně to není odchylka
sheinwood (správně sheinwoodian, je to stupeň), nebo sedgwickii graptolitová zóna.

Hodnocení práce
Autorka najedné straně prokázala hodně píle a houževnatosti, se kterou se poprala se složitou
problematikou, na druhé straně prokázala malou zkušenost s formulováním odbomé stati.
Chápu, že anglické odborné temíny často postrádají přesné české ekvivalenty, ale mnoho
podivných formulací by bylo možno při pečlivém pročtení manuskriptu opravit. Obecně
autorce pro přípravu dalších elaborátů doporučuji, nechat text po dokončení jeden dva týdny
uležet a potom si ho po sobě znovu přečíst.

Rešerše přes drobné formální nedostatky splnila svůj účel a požadavky kladené na
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bakalářskou práci. Doporučuji její přijetí
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