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Cílem práce je využití kombinovaného studia stratigrafických variací magnetické 

susceptibility (MS) a gamaspektrometrických dat (GRS) k detailní korelaci osmi vybraných 

profilů s různým faciálním vývojem a následnou charakterizaci sedimentačního prostředí. 

Stratigrafické korelace v barrandienském paleozoiku byly založeny na tradičních 

biostratigrafických metodách (graptoliti a trilobiti), přičemž hranice silur-devon je definována 

na základě prvního výskytu vůdčích druhů. Problém nastává když biostratigrafická data jsou 

nekompletní nebo chybí. Proto jsou práce v posledních letech zaměřeny na alternativní 

metody, které zahrnují např. magnetosusceptibilitní stratigrafii nebo chemostratigrafii. 

Předložená práce kromě úvodu (kap.1) a závěru (kap.7) obsahuje pět tematických 

kapitol  2 – 6, které jsou zaměřeny na vlastní problematiku studovaných profilů. Před úvodem 

je přehledně uveden seznam obrázků, tabulek, příloh a užitých zkratek. První tematická 

kapitola (kap. 2) velmi detailně uvádí, na 21 stránkách, základní studie geologické stavby a 

historický přehled poznatků včetně vývoje názorů na studovanou oblast pražského synklinoria 

– centrální části Barrandienu. Zvláštní pozornost je věnována tektonice a stratigrafii silursko-

devonské hranice.   

Další část (kap. 3) je věnována použité metodice, tj. odběru vzorků, sedimentolo-

gickému studiu, magnetické susceptibilitě, magnetomineralogii a gamaspektrometrii.  

 Původní výsledky předkládá autor v kapitolách  4 – 6. Čtvrtá kapitola obsahuje detailní 

studium jednotlivých profilů včetně biostratigrafie, hodnot magnetické susceptibility a 

gamaspektrometrie (koncentrace drslíku, uranu a thoria). Výsledky sedimentologického a 

mikro i makrofaciálního studia zahrnuje další tj. pátá kapitola.  

Nejdůležitější část je obsažena v kapitole 6, která je založena na interpretaci a následné 

korelaci hodnot magnetické susceptibility a gamaspektrometrických dat studovaných profilů. 

Výsledky jsou porovnávány s již publikovanými daty z této strategické úrovně a diskutovány 

jsou tři možné modely pro interpretaci karbonátové sedimentace s polohami břidlic.   



V závěru je zhodnocení korelačních výstupů, charakterizace sedimentačního prostředí 

s interpretovanou dobou - trvání cyklů, které jsou považovány za devonský ekvivalent 

Milankovičových cyklů. 

Většina výsledků, údajů a názorů uvedených v práci je zcela původních, které by si po 

úpravě zasloužily samostatnou publikaci. 

K práci mám několik připomínek a dotazů: 

1) Zásadní problém je v nejednotnosti použité magnetické susceptibility – objemové a 

hmotnostní. S tím souvisí i použité jednotky. 

2) Ve vysvětlivkách je uvedeno pouze: MS – magnetická susceptibilita a MSEC – 

magnetosusceptibility Event and Cyclostratigraphy. V textu jsou ještě pro susceptibilitu (např. 

str.31) χ – mass (hmotnostní) susceptibilita, na obr. 12 až 18 je uvedeno MSχ a v příloze 1 

další označení pro susceptibility (ktot a Mschi). Není vysvětleno o jaké susceptibility se jedná. 

3) V kapitole „Metody – 3.2 Studium magnetické susceptibility“ je napsáno, že měření 

MS bylo prováděno na kappa bridges KLY-2 (3) a pro sestrojení křivek a korelace MS byly 

použity hodnoty hmotnostní susceptibility [10
-9

m
3 
kg

-1
]. Je nutné doplnit, že na KLY-2 (3) se 

měří „zdánlivá objemová MS“, po korekci na skutečný objem se jedná o „objemovou MS“ 

v bezrozměrných jednotkách [SI unit]. Změřené hodnoty se uvádí většinou v řádu [10
-6 

SI].  

4) Nejednotné použití MS se přenáší do celé kapitoly 4 – Studované profily. Na str. 37 – 

Požáry (MS record) je uvedena průměrná hodnota MS jednotlivých úseků v hodnotách 7,9 až 

19,6 [10
-9 

SI Units], ale na obr. 12 v grafu tohoto profilu je škála pro MSχ [10
-9

m
3 
kg

-1
]. 

Hodnoty MSχ v grafu (obr. 12) odpovídají hodnotám Mschi (ale v  [10
-9 

SI] - příloha 1, str. 

114). Stejným způsobem se vše opakuje na str. 39, 41, 44, 46, 49, 50 a u obr. 13, 14, 15, 16, 

17 a 18.  

5) Na str. 53, obr. 19 – Klonk je v grafu MSχ (normalized by mean), v textu str. 52 je 

uvedeno, že MS studoval Crick et al. (2001). Je známo jak počítal průměrnou hodnotu MS a 

zejména jaká byla hodnota včetně směrodatné odchylky? Zejména u tohoto korelačního 

profilu je to velmi důležité, protože se zde velmi pravidelně střídají polohy vápenců a břidlic, 

což je zřetelné ve steně se sřídajících hodnotách (nízké a vyšší) MSχ.  

6) Na str. 71 – kap. 6.1 v první větě, že studované profily mají nízké hodnoty MS v řádu 

[10
-9

m
3 

kg
-1

] v dalším textu jsou diskutovány průměrné hodnoty MS [10
-9 

SI Units] s odkazem 

na Tab. 2 (str.72), kde jsou uvedeny hodnoty MS [SI] - bez řádu. 

7) Jakou metodou se počítaly průměrné hodnoty a rozdělovaly úseky MS jednotlivých 

profilů, pokud budou data publikována, je to nutné uvádět včetně směrodatné odchylky. 

8) Proč někde jsou a jinde ne vymezeny úseky v grafech MSχ (obr. 12 – 19). 



9) Na obr. 29 je detailní stratigrafická korelace profilů Klonk a Karlštejn včetně grafů 

hodnot MS a GRS. U Klonku jsou MSχ (normalized), u Karlštejna MSχ [10
-9

m
3 
kg

-1
]. 

Vhodnější pro korelaci je mít jednotky ve stejném rozměru.      

 
 

Přes uvedené připomínky jsem přesvědčen, že předložená práce plně splňuje požadavky 

na doktorskou disertační práci. Doporučuji proto, aby práce byla přijata k obhajobě a autorovi 

po úspěšné obhajobě udělen titul PhD. v oboru Geologie se zaměřeními. 

 

 

 

V Praze dne 20.3.2009                                                      Ing. Petr Pruner, DrSc. 

 

     


