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Oponentský posudek na doktorskou dizertační práci 

RNDr. Františka Vacka 

 

      The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian (Czech Republic): 

      Sedimentology, magnetic susceptibility and gamma-ray 

      spectrometry stratigraphy 
 

 

  Dne 5.3. 2009 jsem byl oficiálně požádán o vypracování posudku na 

doktorskou práci RNDr. Františka Vacka  „The Silurian-Devonian boundary in 

the Barrandian (Czech Republic): Sedimentology, magnetic susceptibility, and 

gamma-ray spectrometry stratigraphy. Se žádostí o vypracování posudku mi byl 

doručen exemplář práce (předložené v angličtině) a autoreferát (česky a 

anglicky). Předložení dizertační práce v angličtině lze jen uvítat, právě tak jako 

dvojjazyčný autoreferát. 

 

    ÚVOD 

     

    RNDr. František Vacek je mi dobře znám jako autor několika prací o 

barrandienském siluru a devonu. Jednu z nich (Čáp et al.  2003) jsem 

recenzoval, diplomovou práci kandidáta jsem oponoval.  Dr.Vacek se dosud 

věnoval především studiu mikrofacií, různých aplikací karbonátové petrologie   

na řešení sedimentačních prostředí a stratigrafii. Jak známo,   barrandienský 

silur a devon jsou středem pozornosti paleontologů a stratigrafů, a to nejen 

našich, ale i zahraničních. Sedimentologické výzkumy za stratigrafickými 

poněkud pokulhávaly, ale již od padesátých let 20. století se snažily zpoždění 

dohnat.  Nových analytické metody na konci devadesátých let minulého století, 

oživení aplikace mikrofacií i zavedení sekvenční stratigrafie, příliv nové 

karbonátové výzkumné krve, to vše  dodalo barrandienským vápencovým 

souvrstvím novou vědeckou i publikační energii. 

  Z administrativního hlediska jsem se poněkud zarazil nad formulací 

v poděkování, kde je uvedeno: Děkuji kolegům, kteří prováděli analýzy  (X-ray 

analýza, magnetické studie „various samples“ (různých ve smyslu několika?) a 

pomáhali při interpretaci,. Předpokládám, že pomoc nebyla taková, aby museli 

tito pomocníci být pokládáni za spoluautory. Pak by ovšem musilo následovat 

prohlášení hlavního autora i jejich o podílu na práci.  

 

     CHARAKTER PŘEDLOŽENÉ PRÁCE 

       

    Práce je rozvržena klasicky a logicky. Dobře, že je za obsahem hned seznam 

zkratek, který, jak jsem kontroloval, je dodržován. Kdyby se nezkracovalo, 

objem rukopisu by nemírně narostl! Geologický vývoj je sice stručný a 

přehledný, ale přece jen bylo možné odbýt  proterozoikum, kambrium i ordovik 
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několika řádky a začít až silurem. Upozorňuji i na to, že v Chlupáčově schématu 

z roku 2000  ještě není Požáry Formation. I když v textu kusé vysvětlení 

najdeme, šťourové budou Požáry Formation na přiložené tabulce hledat marně.  

Praha Formation vs. Pragian Stage by také mohlo někomu mohlo poplést hlavu, 

ale je to zde správně. Nechybí zmínka o novém tektonickém pojetí Melichara a 

Hladila (1999) a Melichara  (2004).  Samotné tektonické schéma  by  

sedimentologické závěry nijak neovlivnilo a autora práce mohlo nechat 

klidného,  ale hypotéza může samozřejmě ovlivnit představu o primární rozloze 

pánve a přechodu mezi různými faciemi. Pokud se mohu vyjádřit, jsem v tomto 

ohledu spíše příznivcem klasiky.   

    Následuje kapitola o  pospodnopaleozoickém vývoji, kterou by bylo možno 

vynechat. Permokarbon je pojednán jen jedinou starší odvolávkou, křída je 

poněkud  podrobnější, ale s daným tématem mnoho společného nemá. To 

samozřejmě  platí i o kvartéru. Samostatná kapitola o tektonice je poměrně 

krátká, střetává se tu opět klasika a „moderna“,  

  Kapitolou o historickém přehledu barrandienské stratigrafie se již blížíme 

samotnému tématu práce, poznámky o proterozoiku až ordoviku nemají 

s tématem mnoho společného.  Zásadní je odstavec o mezinárodně 

raifikovaných stratigrafických hranicích. Kapitola se pak zaostřuje na problém 

hranice siluru a devonu. Tady souhlasím s tím, že autor přímo vyjmenovává 

paleontologicko-stratigrafická kritéria pro stanovení hranice. 

    To, co předcházelo, bylo jakýmsi geologicko stratigrafickým úvodem, docela 

přehledným, ale, jak se zmínil, zbytečně rozsáhlým. Následuje ovšem část zcela 

zásadní – popis použitých metod.Začíná se metodami sedimentologickými – 70 

výbrusů není na takovou studii mnoho, ale budiž.  Není  napřed jasné, zda autor 

také studoval orientaci schránek hlavonožců nebo zda se jen odvolává na 

některé dřívější výzkumy, pak se to vyjasňuje, měřil a docela úspěšně! 

Interpretace proudění souhlasí s Křížem (1998). Následuje magnetická 

susceptibilita, není zde použita pro karbonátový silur a devon poprvé, snaží se 

využít starších metodických poznatků a použít nové k interpretaci. O tom 

později. Metoda je popsána stručně, je srozumitelná i neodborníkům.  

   Následují kapitoly o popisu profilů, jejich hodnocení, korelaci 

sedimentologických,magnetometrických a gamaspektrometrických dat, 

interpretaci, atd. To jsou již části, ke kterým mám řadu připomínek, proto je vše 

zaznamenáno níže. 

 

 

   HODNOCENÍ A PŘIPOMÍNKY 

 

 K měření magnetické susceptibility mám zcela zásadní připomínku. Autor 

doslova píše:  Vzorky byly odebírány po pěticentimetrových vzdálenostech, 

z petrografického hlediska jen s ohledem na nepřítomnost žilek, dolomitu, pyritu 

apod,  Pozor, bez ohledu na obsah nerozpustného zbytku čili nekarbonátového 
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materiálu??? Tady bych volili jiný přístup, napřed bych se chtěl přesvědčit, jak 

kolísají hodnoty MS s obsahem nerozpustného zbytku. Tyto dva údaje bych 

koreloval a teprve pak bych křivku interpretoval.  Gamaspektrometrie je u 

karbonátových sedimentů snad ještě průhlednější než magnetická susceptibilita, 

správně se uvádí, že hodnoty závisejí na živcích, slídách ale hlavně a hlavně na  

jílové substanci spjaté s organickými látkami.  I když je průběh křivek MS a 

GMS srovnáván, ani zde by neškodilo zkusit docela obyčejný korelační 

diagram. O  vlivu organických látek je jen nezaslouženě malá poznámka až 

v závěrech je trochu obsáhlejší komentář.  Samozřejmě, že obsah uranu je 

převážně závislý na jejich množství. A organické látky vs. jílový nerozpustný 

zbytek, to bývá skoro vždy pozitivní korelace! A co oxyhydroxidy Fe?  Opět 

bych zkoušel stanovit závislost hodnot získaných GRS na nerozpustném zbytku.  

Pro interpretaci a závislost na nižším stavu hladiny platí totéž jako u magnetické 

susceptibility. 

 

 Zcela správně se uvádí, že  terigenní přínos mohl být eolický, to jsem ostatně 

zdůlrazňoval již v roce 1964, o tom tu však není ani zmínka. Jinak je příliš 

brutálně formulováno, že většina magnetických minerálů závisí na terigenním 

přínosu, který je intenzivnější „při nízkém stavu hladiny“. Upozorňuji, že ne 

vždy, právě u karbonátových platforem, ramp a šelfů  tomu může být právě 

naopak (viz recentní příklady Bahama Banks apod). .  

   Následuje popis výběru studovaných profilů. Byl poměrně jednoduchý. Osm 

profilů, přehledně zaznačených na přiložené mapce (proč použita „pracovní 

mapa Melichara-Hladila?). Sedimentologicky byly některé profily popsány a 

zhodnoceny dříve (Čáp et al., 2003), všechny u Vacka (2007). Popis je jednotný: 

Lokalizace, odkazy na starší práce, litologie, mikrofacie podle Wilsona, 

biostratigrafie a paleontologie, magnetická susceptibilita gamaspektrometrický 

profil. 

   Logicky následuje shrnutí mikrofacií, vypracování modelu sedimentace, 

interpretace magnetických měření a gamaspektrometrie, vzájemné korelace a 

závěry. 

   Poznámky k profilům: V Řeporyjích je pozoruhodná změna kolem hraničního 

intervalu. V radotínském profilu zajímavá maxima uranu.a samozřejmý pokles 

draslíku v biodetritech.  Je jasné, že v silurských vápnitých břidlicích bude nad 1 

% draslíku. Ale  kolem 0,5 % draslíku v celkovém vzorku biodetritického 

vápence je opravdu nějak moc. (viz analýzy nerozpustných zbytků v Kukal  

1964, průměrný obsah K2O v nerozpustném zbytku, vypočtený ze 48 analýz, je 

4,08 %, přitom jsou obsahy nerozpustného zbytku malé.). Na Klonku jsou 

zajímavé oscilace U a Th v hraničním intervalu. 

 

 

Obecné poznatky ze studia profilů: 
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 Zajímavý je popis hardhroundů z Požárů a Srbska. Interpretace,  že jde o 

oxidované mikrobiální pyrity je možná, ale nějak to nesouhlasí s rekonstrukcí 

paleoprostředí. Pěkné je vyobrazení a interpretace textur na obr. 21. Čeřinovité a 

gradační zvrstvení jsou prokazatelná. Vysvětlení působením bouřkového vlnění 

je srozumitelné. Devět základních mikrofacií je popsáno, příklady vyobrazeny a 

vše shrnuto na tabulkách. 

 

     Interpretace mechanismu sedimentace a sedimentačního prostředí: 

 

 Vím, že autor již dříve vyjádřil svůj názor na vliv turbiditních proudů na vznik 

„deskovitých vápenců a vložek mezi nimi“.  Např. u radotínských vápenců se až 

příliš jednoznačně tvrdí, že „ show multiple turbidite events“, pak se to trochu 

oslabuje tím, že se přiznává vliv trakčních proudů. Srovnává se s Boumovými 

sekvencemi, těžko bychom mohli očekávat  úplný sled. Pokud se termínem 

„calciturbidites“ rozumí výhradně sled a ne jednotlivý sediment, nemám 

námitek. Zaujal mě výpočet rychlosti sedimentace na Klonku, a to  1,1 až 1,4 cm  

za 1000 let, to je méně než je tak třícentimetrový průměr pro vápence, ale na 

turbidity velmi a velmi málo. Dalo by se to vysvětlit přepracováváním trakčními 

proudy.  Přiznává se existence episodických paleoproudů  kolmých na hlavní 

směry, to je celkem srozumitelné. Model popsaný a vyobrazený na obr. 26 je 

srozumitelný, i když se nějak příliš zdůrazňuje vliv gravitačních proudů, ale na 

to má autor právo. 

 

   Magnetická stratigrafie a gamaspektrometrie 

  

Čísla na tabulce 2 jsou zásadní. Autor se pokouší o některé jasnější i méně jasné 

závěry.  Popis průběhu křivek je jasný a nelze proti němu nic namítat.  O 

oscilacích obsahu uranu jsem se již zmínil. Uvedené obsahy draslíku jsou příliš 

vysoké. Autor se zaměřuje na hraniční interval a tvrdí, že určitá maxima hodnot 

magnetické susceptibility a obsahu draslíku blízko hranice je možno vysvětlit 

zvýšeným přínosem terigenního materiálu vlivem poklesu hladiny. Pozor na to, 

máme široké karbonátové prostředí,  takový mechanismus nemusí být vždy 

správný. Modely transgsrese, regrese  a progradující karbonátové prostředí je 

vysvětlováno třemi možnými způsoby. Nemám námitek.  Závěry o mechanismu 

sedimentace jsou celkem jasně podány, ale možností vysvětlení je vždy několik. 

Autor to ostatně přiznává.  

   Interpretace křivek magnetické susceptibility a gamaspektrometrických je 

poněkud nepřehledná, Není jasné, zda autor souhlasí se Slavíkem (2000), 

Crickem et al. (2001) a hlavně s Mannem et al.(2001) o předpokládaném 

dysoxickém prostředí na Klonku.  Samozřejmě, že vyšší obsah U v lochkovu je 

způsoben většími obsahy organického uhlíku (Mann et al.(2001), to mohlo být 

zdůrazněno i jinde. Předpokládám, že autor s tím souhlasí.  Tady by možná bylo 

lépe části textu poněkud přehodit, napřed souhrn vlastních pozorování, pak 
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názory autorů na význam těchto studií a pak vyjádřit s nimi buď souhlas nebo 

výhrady. 

    Korelace magnetostratrigafie a gamaspektrometrie: Přinesla celkem 

očekávané výsledky, hlavně to, že profily lze korelovat, ale pouze ve stejném 

vývoji. Možnosti korelace samozřejmě snižují jasné krátkodobé přestávky 

v sedimentaci a různé poměry mechanismů sedimentace/nesedimentace/eroze. 

Odhady trvání krátkodobých nesedimentačních období jsou sice zajímavé, ale  

nepříliš podložené. Zaujalo mě, že autor odvodil rychlost sedimentace kolem 1 

cm za 1000 let. Je jasné, že se počítá na zpevněné sedimenty (je zvykem, že při 

srovnání s nezpevněnými recentními a subrecentními se uvažuje poměr 2:1). 

Proč autor tyto hodnoty nesrovnává s těmi, které již byly pro barrandienský silur 

a devon publikovány (Kukal - Vývoj sedimentů). Upozorňuji také na to, že tyto 

rychlosti jsou pro předpokládané „calciturbidity“ strašně nízké.   Za správné 

považuji vzít Klonk jako referenční (str.76) a ostatní s ním srovnávat a tak se 

pokusit o odhad délky možných přestávek v sedimentaci. To považuji za 

zajímavý přínos k problému. Poznámku o diachronním vývoji vůdčích fosilií 

nekomentuji, i když závislost na vývoji se zdá jasná.  

  Na str. 78 se konečně zdůrazňuje závislost U na organických látek a K na 

jílové příměsi. 

 Tvrzení na str.78, že  o obsahu organických látek je známo velmi málo, 

považuji za neprominutelné, V práci Kukala (1964) jsou desítky údajů o obsahu 

organických látek, dokonce jejich druzích, o a o jejich vztazích k jiným složkám 

v silurských a devonských vápencích!!! Toleroval bych, kdyby autor třeba 

napsal, že „tyto jsou ještě poplatné starším analytickým metodám“ nebo něco 

podobného, ale takto takové opomenutí tolerovat nemohu. 

  To, že oscilace křivky MS je „kalciturbiditech“ je způsobena střídáním 

vápenců a vápnitých břidlic, je jasné. Není však zase tak jasné, že to ovlivňuje 

hlavně turbiditní terigenní přínos. Pokud jde skutečně o turbidity, bývá přínos 

z karbonátových šelfů omezen téměř jen na karbonátový detrit! V úvahu by 

přicházel eolický přínos (viz jinde), autor to až příliš jednoznačně vysvětluje 

přínosem trerigenních magnetických minerálů. Domnívám se, že v 

„kalciturbiditech“ spíše převládne vliv pyritu, hlavně mikrobakteriálního 

(redukující sulfáty mořské vody).  Podívejte se na obsahy pyritu v nerozpustném 

zbytku na tabulce 4! Na str. 80 je konečně zmínka o možnosti intenzívního 

„intrastratálního rozpouštění“, To má jistě na koncentraci některých 

nerozpustných složek ve vápencích veliký vliv. Viz názory na „diagenetické 

zvrstvení“ a spory o jeho významu! 

  Str. 80 – odkazy na Slavíka et al. (2000) a úvaha o možných přímých vztazích 

mezi gamaspektrometrickými hodnotami  a kolísáním hladiny, to je příliš 

přímočaré, vztahy zde mohou být, ale spíše zprostředkované. 

 Úvahy o možném globálním eventu na hranici silur-devon na str. 81 sem 

rozhodně patří i když opět vysvětlování exkurzí izotopu uhlíku  není 

jednoznačné. Autorova reakce na práci Rufella a Wordena (2000) o možném 
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vztahu poměru Th/U ke změnám klimatu je správná. Klima může prostředí 

ovlivňovat, ale opět jen zprostředkovaně! 

 Na str. 83 je autorova interpretace, založená na proměnlivosti MS a NGR. I 

když regrese odpovídající svrchním částem požárského souvrství je 

pravděpodobná a následující transgrese též, přesto nelze tak jednoznačně říci, že 

to lze vyčíst z křivky MS a NGR. Při srovnání s prací Cricka et al. (2001) 

vidíme autorův nesouhlas s Crickovou jednoznačnou transgresivní tendencí 

odpovídající lochkovskému souvrství na Klonku. 

 Na str. 84 i jinde v textu. Říkat těm tisícím přestávkám v sedimentaci „hiáty“ je 

asi přehnané. Přestávky v sedimentaci jsou všudypřítomné, dokonce i 

v hlubokomořských sedimentech (viz slavný a správný citát Agera „sled 

sedimentů, to jsou miliony let nudy a jen pár let vzruchu“). 

  Cykly: Oceňuji, že se jejich hodnocení autor věnoval, vývoj na mnoha 

studovaných lokalitách a oscilační charakter autorových křivek k tomu přímo 

vybízí . Vždyť řada autorů se zabývala přímo výpočtem doby trvání cyklu ve 

studovaných souvrstvích. Všechny údaje, včetně Chlupáčova výpočtu (1998), 

jsou kolem 40 000 let, pozdější Chlupáč (2000) došel k 17-21 000 letům. Až 

příliš nápadná shoda s Milankovičovými cykly! Poslední věta autora na str. 86 je 

závažná. Jen jsem neporozuměl, zdali autor jen mírně polemizuje nebo zda 

s Milankovičovými cykly nesouhlasí. K tomu bych jen poznamenal, že desítky 

statistických údajů o karbonátových cyklech se kupí opravdu kolem 20 000 a 40 

000 let (i starší paleozoikum, pak hlavně jura a křída, viz nové práce Tuckera).   

ODP a IODP projekty v posledních letech podle kvartérních a terciérních 

oceánských sedimentů až neuvěřitelně potvrzují Milankoviče!  A dr. Vackovi, 

jak vidno z tabulky, vychází také něco kolem 40 000 let. Jelikož však autor 

zastává představu „kalciturbiditů“, nemůže přijmout jednoznačně působení 

klimatických oscilací. Proto pak ta polemika! S autorem ovšem souhlasím, že 

limestone/shale couplets jsou jistě značně ovlivněny diagenezí (Reineck 

dokonce tvrdí, že jsou hlavní příčinou – viz práci o „Diagenetic bedding, 

Westphal et al. (2004), na které se autor odvolává též, i  když ten není tak 

militantní).   

 Kapitola o „nositelích“magnetizace je závažná, jsem rád, že se tomu autor 

věnoval. Byl nalezen albit a kaolinit, zajímavý je chlorit a většinou velká 

množství pyritu! (komentář viz výše). Kupodivu se vyskytuje i dost muskovitu. 

Autor upozorňuje na neidentifikovaný illit. Nedovedu si to vysvětlit, i v mých 

mnoha vzorcích byl s chloritem identifikován. Autorovo vysvětlení tohoto 

problému je možné.   

 Co se týče analýzy nerozpustných zbytků, v Kukalovi (1964) jsou desítky 

podrobných mineralogických a chemických analýz nerozpustného zbytku ve 

stejných vápencích, jakých se týká i tato dizertační práce a není v ní o tom ani 

odkaz.   

  Zde i jinde:  Na mnoha místech je nejasné, zda určiý názor autor zastává nebo 

jen odkazuje na jiné autory. Jeden příklad za všechny, str.89 „ Of course, the 
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quartz and also kaolinite (to lesser extent) are likely not only of purely detrital 

origin (Hladil, 1992). Pak je nejasné, zda je to názor autora, který hledá 

potvrzení u autora staršího nebo zda jde jen o názor autora jiného. 

V závěru je pa:! ….increased MS values, which is interpreted as consequence of 

higher influx of terrigenous material during a regressive pulse (Ellwood et al. 

2000) – je to názor Ellwooda nebo autora, který se odvolává na stejnou 

představu autora jiného?    

    Upozorňovat na to, že v Kukalovi (1964) je toho dost o složení nerozpustného 

zbytku je mi už až trapné, ale přesto neodolám a připomenu. 

  Poslední odstavec kapitoly je důležitý, konečně se zde uvádí, že vliv mohou 

mít i Fe oxidy. Experimentální údaje na obrázku  31 jsou zajímavé, ale jako 

nespecialista se je neodvážím komentovat.   

    Závěry jsou formulovány přehledně. Poznamenám jen, že zde autor už nepíše 

o hiátech, ale přestávkám v sedimentaci říká „gaps“, což mi připadá vhodnější. 

Proč se jako důležitý nositel magnetizace uvádí pyroxen, když není v seznamu 

identifikovaných minerálů? 

  Tři možné modely progradační sedimentace karbonátu příliš nenavazují na 

interpretace MS a GRS.  

  Paleoklimatické závěry z gamaspektrometrických pozorování jsou trochu „far 

fetched“, ale ne nemožné, autor sám má správné výhrady. Ovšem zmínku o tom, 

že již  dávno existují paleoklimatické rekonstrukce, odvozené ze složení 

silurských a devonských vápenců (i podle složení nerozpustných zbytků, 

oxyhydroxidů Fe, volného oxidu hliníku, eolického materiálu apod.), tu jsem 

zde nenašel. Autor tyto práce nezná nebo je nepovažuje za hodné citování?  

 

   Literatura je celkem v pořádku, průběžně jsem kontroloval citace v textu                    

s literaturou. Jak jsem uvedl několikrát, chybí v ní: 

    

 Kukal: Litologie barrandienských karbonátových souvrství (Sb.geol.věd, 1964) 

a Svoboda-Prantl-Kukal: Vysokoprocentní vápence Barrandienu – Geotechnica, 

1957 – při veškeré skromnosti, v padesátých a šedesátých to přece jen byly 

zásadní práce o našich paleozoických karbonátech, shrnující údaje z tisíců 

analýz. Ještě by si v literatuře zasloužil být Chlupáč (1999): Barrande´s 

stratigraphic concept… 

 

Poznámky: 

 

  Co se týče Dunhamovy klasifikace vápenců, nikdy jsem k ní nevzplál velkým 

nadšením. Hlavně proto, že povyšuje strukturní termíny na názvy hornin, že je 

nelze převést do češtiny (jak by vypadaly vackovce a packovce) a název 

mudstone znamená něco zcela jiného, musí se připojovat „limy“aby nedošlo 

k zmatkům. Také hranice mezi zrny a pojivem není jasná. Ovšem Dunham si 
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získal oblibu takovou, včetně aplikace na klasifkaci mikrofacií, že nám nezbývá 

nic jiného než se s ním smířit. 

  Upozorňuji na to, že autor na mnoha místech míchá Dunhamovu klasifikaci 

s Folkovou (a tím i obecně přijímanou českou, např. str. 20  u Chlupáčovy 

tabulky). V popisu je Folkova klasika, teprve u mikrofacií se najíždí na 

Dunhama. 

    

 

Velká část předložené dizertace, včetně obrázků,  je doslova převzata z práce 

autora,  publikované v roce 2007 v Geologica Carpathica. Nevadí to, pokud by 

ovšem tato práce nebyla použita pro jiné účely – čestné prohlášení autora to 

vylučuje! 

  

K dizertační práci je přiložen autoreferát,  celkem dobře formulované shrnutí 

výsledků v českém a anglickém jazyce. 

Angličtina dizertační práce i autoreferátu je dobrá a přehledná. Droboučká 

opomenutí jsou zanedbatelná.  

 

    ZÁVĚR 

 

      

    Pravidlem by mělo být, že čím je oponovaná práce zajímavější a důležitější, 

tím  delší je oponentní posudek. Můj osmistránkový, hustě psaný posudek, by 

měl být důkazem, že jde o práci mimořádnou. Autor spojil klasickou 

karbonátovou petrologii s moderními metodami sledování karbonátových sledů. 

Jeho interpretace jsou někde zdařilé, jinde diskutabilní. V mém posudku jsou 

desítky komentářů ke konkrétním problémům a několik vážnějších námitek proti 

interpretacím. To by však měl být osud všech interpretací, které budí pozornost!  

Z tohoto hlediska mám pro autora plné pochopení. Nechápu však jeho 

opomenutí starší literatury, kterou s ohledem na téma práce pokládám za 

 důležitou. Předpokládám, že to autor vysvětlí osobně při obhajobě. 

 

 

     Přes mé námitky jsem přesvědčen,  že práce přináší nové důležité 

poznatky, že autor je již zkušeným vědeckým pracovníkem. 

     Proto doporučuji dizertační práci RNDr. Františka Vacka  

  The Silurian-Devonian boundary inm the Barrandian(Czech  Republic):    

Sedimentology, magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometry 

stratigraphy  

        k přijetí a postoupení k dalšímu řízení. 

          

 

  V Praze, 13. 3. 2009                            Doc.RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc. 
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