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Práce má rozsah 39 stran a obsahuje celkem 12 obrázků a 2 grafické přílohy. Na diplomovou 

práci jde o malý rozsah, nicméně práce obsahuje adekvátní výsledky vlastního bádání a 

naplňuje zadání formulované v úvodu práce. Konkrétní výhrady tak mám jen k neúměrně 

malému rozsahu diskuse vlastních výsledků (viz níže).  

 

Přehlednost, strukturovanost a vnitřní integrita práce 

Práce je členěná na 6 kapitol a přehled použité literatury, členění odpovídá požadavkům na 

diplomové práce. V rámci rešerše dosavadních poznatků popisuje možnou genezi železitých 

pískovcí z Navajo Fm. v Utahu (kapitola 2) a hlubokomořských železomanganových konkrecí 

(kapitola 3). Kapitola 4, nazvaná Praktická část, představuje vlastní výsledky. Kapitola 5 je 

nazvaná Diskuze a kapitola 6 Závěr.  

V rešerši autorka využila a cituje všechny dostupné podklady a materiály, které se dané 

problematiky týkají. Převzaté poznatky jsou zřetelně odděleny od vlastních výsledků a 

interpretací autorky.  

 

Poznámky k vlastním výsledkům práce 

Vlastní výzkum probíhal na materiálu železitých konkrecí z Utahu. Se znalostí chemického 

(XRF) a fázového složení (RTG analýzy) byly zjišťovány směry remanentní magnetizace 

v konkrecích, a to při postupném odbrušování jejich vnějších slupek. Cílem bylo zjištění, zda 

by mohly různé směry remanentní magnetizace v různých částech konkrecí indikovat změny 

magnetického pole v průběhu jejich vzniku. 

Způsob odběru vzorků není dostatečně popsán. Pocházejí vzorky z více lokalit (1. řádek kap. 

4), nebo z jednoho místa (poslední dva řádky téhož odstavce)? Odebírala autorka vzorky 

sama? Není přehledně uvedeno, které konkrece byly odebírané in situ z okolní horniny a které 

byly odebírány jako redeponované. 

Pro laboratorní zpracování bylo vybráno pět vzorků konkrecí, ale na různých vzorcích byly 

prováděny různé metody. Proč byla například fázová RTG analýza aplikována jen na vzorek 

RB15, který ani nebyl použit pro analýzy magnetické remanence? Pokud připustíme, že 

jednotlivé konkrece mohou mít různé minerální složení, mohl tento postup výrazně narušit 

interpretaci výsledků analýzy magnetické remanence. Je ostatně možné, že se tento nedostatek 



promítl do nejednoznačnosti ohledně diskutovaného nositele magnetizace v konkrecích – 

zatímco RTG analýza z minerálů Fe indikovala pouze goethit (tabulka s. 25), v textu o 

magnetickém modelování (s. 27) a v diskusi (s. 28) se píše o hematitu. 

V metodice týkající se RTG difrakční analýzy není uvedeno, zda byly minerální fáze 

vyhodnoceny automaticky (která databáze byla použita?) nebo ručně. Analýza neposkytuje 

kvantitativní zastoupení jednotlivých fází (jak je uvedeno v kap. 4.1., ř. 14), v nejlepším 

případě jen semikvantitativní. Jak byl přesně indikován mikroklin (resp. odlišen od jiných K-

živců) a albit (resp. odlišen od jiných plagioklasů), zmíněné na s. 25? 

V metodice týkající se elektronové mikroskopie a mikroanalýzy je uvedeno, že vzorky byly 

podrobeny „mikrosondové analýze“. Výsledky takových analýz nejsou k práci připojeny – 

jediným výstupem jsou dva snímky tmelu v BSE na s. 26. Pokud už byly vyhotoveny nábrusy 

vzorků a byly studovány s použitím systému TESCAN, proč nebyla změřena rentgenová 

spektra pro minerály tmelu, případně s výstupem v podobě semikvantitativního chemického 

složení? Viděl bych tento přístup účelnější než méně přesné XRF analýzy. Navíc měl být – 

stejně jako RTG difrakce – aplikován na tytéž vzorky, které byly podrobeny analýze 

magnetické remanence. 

Metodika analýzy magnetické remanence je popsána důkladněji než předchozí metody. Pro 

odlišení magnetických vlastností v různých slupkách konkrecí byla použita nová metoda 

postupného odstraňování-odbrušování vnějších slupek a opakovaného měření magnetické 

intenzity a vektoru magnetické remanence na postupně se zmenšujících vzorcích. Proběhla 

před použitím této metody nějaká její validace, respektive srovnání s klasickými analýzami 

dílčích vzorků vyříznutých z různých částí konkrece? Nevím, jak lze u kulovitých konkrecí 

odlišit při řezání dolní, střední a horní část – byly všechny odebírané in situ? 

Výsledky magnetického modelování (s. 27) tvoří jádro celé práce. V popisu výsledků není 

jasné, ke kterému ze tří měřených vzorků se vztahují. Ve výsledcích se odkazuje na obr. 3, 

který ale s magnetickým modelováním nesouvisí, zřejmě má jít o obr. 7. Obrázek 7 (s. 21) je 

zařazený do metodiky, ale koresponduje s výsledky magnetického modelování a jako hlavní 

výstup celé práce by měl být zařazen k výsledkům na s. 27. 

 

Poznámky k diskusi 

Kapitola 5, nazvaná Diskuze, obsahuje spíš interpretaci výsledků analýzy magnetické 

remanence, popsaných v kapitolách 4.2.1. a 4.2.4. Interpretaci lze vytknout jen dva drobné 

nedostatky: 1. jako nositele magnetizace uvažuje hematit, zatímco v jediném vzorku 

analyzovaném na minerální fáze byl zjištěn pouze goethit, 2. předpokládá, že sedimentární 

stratifikace zachovaná na konkrecích byla v době usazení sedimentu horizontální; to však 

v dunových polích, ze kterých vznikly pískovce Navajo Fm., neplatí. Jinak je tato část dobře 

napsaná. 

Za závažnější ale považuji absenci vlastní diskuse, která by nová zjištění zasadila do kontextu 

dosavadního poznání ohledně vzniku železitých konkrecí a jejich potenciálu uchovávat 

záznam magnetického pole odpovídající delšímu časovému úseku. Až na základě takové 



diskuse je možné zhodnotit skutečný přínos nových zjištění v rámci globálního vědeckého 

poznání. 

Nezodpovězena přitom zůstává řada otázek, které se nabízejí při čtení úvodních kapitol práce, 

například: 

• jak zapadají nová zjištění do dosavadních poznatků o magnetických vlastnostech 

železitých konkrecí z Utahu (např. Adachi 2007a, b) 

• co znamená doklad o záznamu magnetických inverzí v železitých konkrecích z Utahu 

pro rychlost jejich vzniku a jak to odpovídá dosavadním poznatkům 

• chybí srovnání s magnetickými vlastnostmi a vznikem oceánských 

železomanganových konkrecí, inzerované v úvodu 

 

Obrázky, tabulky, přílohy 

Obr. 4: U obrázků A, B, C není jasné, které jsou z Utahu a které z Mongolska. U všech 

obrázků kromě B chybí měřítko. 

Obr. 7: patří ke kapitole 4.2.4. na s. 27 

Tab. 2: V popisku není uvedena použitá metoda. 

Příloha 1: V popisku není uvedena použitá metoda. 

Příloha 2: V popisku není uvedeno, ke kterému vzorku se difraktogram vztahuje. 

 

Obecné poznámky 

Práce obsahuje řadu pravopisných chyb, na srozumitelnosti některých sdělení ubírá například 

použití slov ve špatném pádu. Některé věty jsou syntakticky nesmyslné: „podobné geometrie 

a mineralogické složení ... obsahují“ (s. 1), „skupina Glen Canyon ... spolu s formací Kayenta 

tvoří souvrství o mocnosti až 670 m“ (s. 3), „změny velikosti krystalů hematitu ... mohly mít 

za následek nejprve rychlé srážení“ (s. 5), „hematitu, který zde vytváří vrstvy mocné 200 až 

800 m“ (s. 10), „tyto nodule mohou být také vytvářet detailní záznam“ (s. 12), atd. 

Text obsahuje řadu velmi zvláštních odborných termínů, v češtině nepoužívaných. K jejich 

vytvoření mohlo snad dojít chybným překladem z původně anglických originálů. Patří sem 

výrazy spodní voda místo podzemní voda, eolianský místo eolický, formace či útvar místo 

souvrství, konkreční místo konkrecionální, oxidující povrchové vody místo oxidační 

povrchové vody, skály místo horniny, osvětlení místo záření, vrstvení místo vrstevnatost. 

Neznám ani některé další termíny (diagenetické zvrstvení, magnetofosilie, polymetalická 

měření).  

Na dvou místech zřejmě došlo k chybě v číselném údaji nebo použité jednotce: růst 

oceánských železomanganových konkrecí bude zřejmě mnohem pomalejší než uvedený 1 

cm/rok (s. 1) a kulovitá konkrece o průměru asi 50 mm bude mít hmotnost spíš 170 g než 17 g 

(s. 19). 



 

Citování literatury 

Práce obsahuje poměrně málo nedostatků v citování literatury. V odkazech v textu místy 

chybí „et al.“ pro zdroje s více autory. Práce v seznamu literatury nejsou zcela důsledně 

seřazeny podle abecedy, navíc se někde řídí anglickým řazením, někde českým. Jiang et al. 

(2020) jsou dvě různé práce, nutno rozdělit na 2020a a 2020b. Některé práce citované v textu 

nejsou uvedené v seznamu literatury: Christensen et al. (2004), Glasby (1977), Smith (1984), 

Smrcinova (2019) a Yoshida (2007). Naopak dvě práce ze seznamu literatury se neobjevují 

v textu: Sultan a Ortoleva (1993) a Yoshida et al. (2011). 

 

Závěr 

Přes některé nedostatky formulační a absenci faktické diskuse práce předkládá kvalitní 

výsledky a ukazuje na orientaci uchazečky v dané problematice. Po obsahové i formální 

stránce splňuje požadavky na diplomové práce. Proto práci doporučuji k obhajobě. 
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