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Diplomová práce Jaroslavy Hajné by|a zadána v roce 200ó. Práce má přibližně 60 stran vlastního texfu (včetně

anglického abstraktu a seznamu pollžité literatury) a zahmuje 30 obrázků' Rozsah textu i obrázků považuji pro

dvouroční diplomovou práci, za přiměřený.

Práceje č1eněna do osmi kapitol a závěrečnépřílohy. Kapitolu l, Úvod, lze spíše chápatjako předmlulrr
obsahující informace' kdo práci zada|,kdy byla lypracována, poděkování...atd. Domnívám se, že v úvodu by
měl být spíše nastíněn problém, na kteý (v ideálním případě) podáme v závěru práce odpověď. Tato připomínka
je doporučením pro autorku při psaní dalších prací nebo publikací.

Kapitoly 2 a 3 popisují geologickou a tektonickou situaci studovaného území. Kapitola 2 je čistě rešeršní a

zabývá se geologií tepelsko-barrandienskéjednotkyjako celku. Kapitola 3 představuje úvod do geologie

studované oblasti. Zde není úplně jasné, jak a proč bylo právě toto území vybráno pro studium, coŽ je vlastně

infotmace, kterou postrádám v kapitole Uvod'

Kapito|a 4 zpracovává vlastní výsledky terénního měření na 1 57 dokumentačních bodech . Je zde popisována

1itoiogie, vztáh vrstevnatosti, kliváže avzájemné vztahy starších a mladších jednotek. MnoŽství dokumentačních

bodů svědčí o rozsáhlé terénní práci. Informace z terénu jsou dobře shrnuty v souvislém textu a popisované jevy
jsou dokumentovány fotografiemi. Pro větší názomost bych doporučil zakesiit některé kiíčové vztahy (např.

diskordance, vztah vrstevnatosti a kliváže) přímo do fotografií. Bylo to též dobré statisticky vyhodnotit úhel

mezi vrstevnatostí a kliváží v celém studovaném ,ázemi a tuto informaci srovnat s vývojem magnetické stavby
(viz např. Debacker etaI.,2004).

Kapitola 5 zpracovává vývoj kliváŽe pomocí výbrusů drob. Kapitola obsahuje krátkou rešerši o klasifikaci a

mechanismech vývoje kliváže. Na obrázcích 20 a21 jsou podle zrnitosti spíše prachovce nebo břidlice neŽ

droby. Navíc v kapitole 4 nejsou v doméně 3 droby vůbec popisovány (viz str. 30).

Kapitola 6 se zabývá anizotropií magnetické susceptibility a obsahuje krátkou rešerši o metodice ajejím použití
při studiu progresivní deformace sedimentů. Zpracováno je267 vzorkůz23 |okalit reprezentujících jeden úplný
a jeden částečný profil napříč zkoumaným územím. Zpracováni takového množství pracně získaných dat je
podle mého názoru poněkud stručné, jakoby autorka chtěla interpretaci napasovat na pozorované schéma tří
deformačních domén.

orientace hlavních směrů magnetické anizotropie (ř^u*, hnt, k^io) v sedimentech nelze zpracovávat odděleně od
orientace mesoskopických prvků (vrstevnatost' kliváž, průsečnice vrstevnatostt, akliváže, lineace apod'). Navíc
se údaje o orientaci mesoskopických prvků na zkoumaných lokalitách liší od orientací v přiloženém terénním
deníku. Jakbyly měřeny mesoskopické prvky, žejejejich orientace vždyjednotná pro celou lokalitu? V
programu Anisoft Lze data rotovat do souřadného systému vrstevnatosti akltváŽe i v případě' že ukaŽdého
vzorku je jejich orientace ruzná. Potom lze například popsat, jestli magnetické foliace tvoří pásové rozdělení na

přechodu mezi vrstevnatostí a kliváží,jestli náhodou magnetická lineace neodpovídá prusečnici vrstevnatosti a

k|tváže apod' Při tomto zpracování lze potom naměřené qýsledky lépe diskutovat ve světle modelového

schématu (Parés et aI.1999) popsaného v úvodu kapitoly.

Při zpracování kvantitativních parametni (ne ''statistických parametrů,', jak je nesprávně uvedeno na str. 46)

doporučuji zahrnout též hodnotu střední susceptibility. Růst susceptibility v rámcijedné lokality doprovázený

současným rustem stupně anizotropie indikuje růst nových minerálů při anchimetamoríóze' naproti tomu růst

stupně anizotropie při neměnné susceptibi1itě indikuje mechanickou rotacl, již existujících minerálů. Vše
samozřejmě za předpokladu, že navzájem porovnáváme vzorky stejné zrnitosti a se stejným nosičem
magnetizace. Tento předpoklad by měl být také splněn při vzájemném porovnávání lokalit za účelem studia
progresivní deformace. Například lokalita JH10 má ýrazně vyšší susceptibilitu než ostatní lokality v doméně 1
(řádově 400-800 e-6 SI, oproti ca. 100-250). Tato lokalita vykazuje stupeň anizotropie 40-55% (P=1.40-1.55) a
prolátní stavbu. Prolátní stavba takové intenzity nemůŽe být v žádném případě nesena pouze fylosilikáty' jejichž
zmamaji oblátní anizotropii s maximální intenzitou cca. P:l.5 (např. Martín-Hemández a Hirt' 2003)' V
homině s dominantními fylosilikáý může být prolátní stavba tvořena pouze různě orientovanými fylosilikáty
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rotovanými podle společné osy odpovídající magnetické lineaci (viz. obr). Zvýšená susceptibilita na lokalitě
JHi0 indikuje přítomnost jiného minerálu, pravděpodobně zm magnetitu s prolátní anizotropií (může být
částečně pravda i pro jiné lokality s prolátní anizotropií)' Není bez zajímavosti, že na lokalitě JH10 neodpovídá
maenetická foliace směru vrstevnatosti an| k|1v áže.

Z jednoduchého schématu se vymyká také lokalita JH35, kde je magnetická lineace i magnetická foliace kolmá
na plochu k|iváže' Vzorky této lokaliťy vykazují prolátní stavbu (v jinak ''čistě oblátní'' doméně 3). PoŽadovat
vysvětlení v rámci obhajoby této práce by asi nebylo fér. Magnetické stavba na lokalitě JH35 je pravděpodobně
nesena jednodoménovými magnetity, které vykazují obrácený vztahmezi elipsoidem anizotropie magnetické
susceptibility a tvarem zrn. Stavba tvořená takovými zrny magnetitu se nazývá inverzní stavba a vyznačuje se
vzá1emným prohozením směrů magnetické foliace a magnetické lineace spojeným s převráceným stupněm
anizotropie.

Pro studium progresivní deformace je nutné vzájemně srovnávat vždy jen stejnou litologii se stejným nosičem
magnetizace. Při zvýšené susceptibilitěje nutná separace ferromagnetické a paramagnetické složky (teplotní
závis1ost magnetické susceptibility' anizotropie magnetické remanence' anizotropie ve lysokém poli). Vždy je
potřeba mít na paměti, že anizotropie magnetické susceptibility je NBpŘÍvtÁ metoda měřící ''pouze'' směrovou
závislost jedné ýzikáIni vlastnosti. Pro pochopení' co magnetická anizotropie odráží, je nezbytné zmétit
přednostní orientaci minerálů nějakou přímou metodou (pro fylosilikáty asi nejvhodněji rentgenovou nebo
neutronovou difrakcí, Chadima et aI.,2004) a výslednou stavbu poté porovnat se stavbou magnetickou. Pak lze
úspěšně využít magnetickou anizotropii jako rychlou a levnou metodu deformační ana|ýzy pro velký počet
vzork,ťl z relativně velkého území.

Určité rozdíly lze pozorovat téžv rámci domény 3. Vzorky'Jižního.'profilu (s vyloučením anomální lokality
JH35) lykazují podstatně vyšší stupeň anizotropie v porovnáním se vzorky ''severního,,profilu. Tento rozdíl
můŽe být způsoben rozdílnou litologií. Droby díky nižšímu stupni diagenetické kompakce vykazují primámí
stavbu s niŽším stupněm anizotropie v porovnání s břidlicemi, které byly diageneticky stlačeny mnohem více'
Primární (před duktilní deformací) stavbu drob lze přetisknout mnohem snadněji než primámí stavbu břidlic.
Droby jsou proto lepším indikátorem počátečních stádií deformace než břidlice. Na druhé straně břidlice stále
ještě nevykazují úplnou klivážovou magnetickou stavbu i v případech tak velké deformace, že magnetická
foliace v sousedních drobách je již úplně paralelní s kliváží. Pokud by se ukáza1o, že rozdí|ný stupeň anizotropie
mezi oběma proÍily není Způsoben rozdílnou litologií' potom bychom ho mohli například interpretovat jako
hlubší erozní řez akrečním klínem, kde zóny stejné deformace a metamoďózyběži často kose k hlavním
litologickým rozhraním a ne paralelně s nimi (viz obr. z Marriman a Frey, 1999). Potvrzení této hypotézy by
vyŽadovalo plošnější vzorkování, které nemusí být díky omezené odkrytosti terénu možné.
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Kapitola 7, Diskuse, velmi dobře spojuje poznatky tří kapitol vlastních výsledků s předchozími poznatky
získaných literámí rešerší i přináší významné tektonické interpretace. Diskusi, kteráje vŽdy nejtěŽší částí kaŽdé
práce' povaŽuji na diplomanta zaveltce zdařilou.

Závěrečné hodnocení
V předloŽené práci autorka prokázala velmi dobré osvojení si práce s literaturou a zvládnutí terénních i
laboratomích metod. Toto považuji zab|avni účel diplomové práce. Výše zmíněné připomínky (hlavně ke
kapitole 6) je nutné chápat pouze jako doporučení a nasměrování pro plánované doktorské studium.
Doporučuji diplomovou práci Jaroslavy Hajné k obhajobě na výbornou.

V Brně 30. 5. 2008 Mgr. Martin Chadima, tnu
Geologiclcý ústav, AV ČR
a
Agico, s.r.o.
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