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Predložená diplomová práca predstavuje sympatický pokus o komplexnú interpretáciu 

mikrotermometrických a izotopových dát z vybraných polymetalických ložísk v blanickej 

brázde. Práca je dobre rozčlenená, obsahuje zodpovedajúci počet odkazov na literatúru a je 

napísaná na absolventa 2. stupňa vzdelávania zrozumiteľnou formou a vyspelým jazykovým 

štýlom. Metodické postupy sú zvolené správne. Narábanie so získanými údajmi a ich 

interpretácia dokumentujú široký rozhľad diplomanta, a to dokonca nad rámec absolvovaného 

stupňa vzdelávania. Z tohto hľadiska diplomová práca splnila svoj účel, môže poslúžiť ako 

dobré východisko pre ďalšie štúdium, a preto ju doporučujem k obhajobe. Napriek kritickým 

pripomienkam prácu hodnotím veľmi pozitívne a navrhujem známku 2 (veľmi dobre). 

 

Závažnejšie nedostatky: 

1. Metodický postup: 

a) chýba informácia o teplote rozkladu karbonátov, ako aj o spôsobe korekcie 

nameraných hodnôt 
18

O na frakcionáciu medzi kyselinou fosforečnou a CO2 

b) v tabuľke 1 sú uvedené rovnice pre izotopovú frakcionáciu pre dvojzložkové 

systémy (minerál-H2O a minerál-CO2), zatiaľ čo na obr. 15-20 a 26 sú uvedené 

izotopové trendy vypočítané z trojzložkových systémov (minerál-H2O-CO2), pričom 

nie je uvedené ani to, ktorý konkrétny model sa pri výpočte použil. V tomto kontexte 

chýba aj rovnica pre izotopovú frakcionáciu v systéme H2O-CO2, ktorá je nevyhnutná 

pre konštrukciu trendov v uvedených obrázkoch. Nie je diskutovaná možnosť 

existencie HCO3
-
 pri nízkych teplotách, samozrejme s úplne inými frakcionačnými 

rovnicami. 

c) komplikovaný spôsob získavania frakcionačných rovníc (s. 16) je zbytočný, pretože 

tieto rovnice sú publikované (napr. Zhang 1999, Geochemical Journal) a ich 

odvodzovanie „regresiou regresie“ vedie k ďalším nepresnostiam. 

2. Nepublikovateľné analýzy chemického zloženia sulfidov, v ktorých analytické sumy 

kolíšu od 75 do 115 %. Takisto mi nie je jasné, prečo diplomant v tabuľke uvádza 

analýzy karbonátov v atómových percentách prvkov normalizovaných na 100 % (bez 

C a O) a nie vo forme oxidov prepočítaných na molárne percentá koncových 

karbonátových zložiek. 

3. Výpočet teplôt kryštalizácie karbonátov je založený na predpoklade, že izotopové 

zloženie kyslíka vo fluide bolo konštantné, zatiaľ čo sa menilo iba izotopové zloženie 

uhlíka. Tento predpoklad sa mi zdá nepodložený, pretože hydrotermálne žily viazané 

na zlomy reprezentujú otvorené systémy, kde dochádza k miešaniu fluíd rozličného 

pôvodu a teda aj s odlišným izotopovým zložením kyslíka. 

 

Menšie nedostatky v dôsledku časového stresu: 

1. Preklepy (v zátvorke je číslo strany): napr. interkaláty (3), štředočeským (3), 

matalogenetická (9), omezavalo (10), ineralizace (11), ne nejasná (11), fliud (12), 

uplatňova (13), projevje (13), aktivtou (13), intrumentálních (14), dokumunetačních 

(14), zalotonosních (14), izotpových (15), odmíšemimami (19), svělte (19), zónální 

(26), zyvšování (28), izotpopicky (29), konstanantním (30), hydrtermálních (31, 38), 

izotpovém (32), jednozančaně (33), tetredritem (35), teraedritu (35), ýzkumů, 

dosvadních (40), předstauvuje (41) + nespočetné preklepy v zozname literatúry. 

2. Nejednotný spôsob citovania v texte (u niektorých autorov sa uvádzajú iniciály 

krstného mena, u iných zasa nie) 

3. Časté citácie z druhej ruky (in) 



4. Nerovnaká veľkosť písma, ktorá sa mení aj v rámci vety (Abstrakt, s. 7, 8, 15, 38) 

5. s. 18 – chybný odkaz na Tab. 1 

6. miešanie výsledkov a diskusie (napr. s. 30, kapitola 5.2 – záver 1. odseku) 

7. v celom texte sa uvádzajú hodnoty 
18

O vzhľadom k SMOW štandardu, avšak na s. 30 

mieste autor uvádza 
18

O vzhľadom k PDB 

8. kapitola 6.5 má názov Izotopové složení karbonátů, avšak pojednáva o teplotách 

a izotopovom zložení fluida 

9. Tab. 15 – prečo sa na ložisku Roudný uvažovalo len s jednou hodnotou 
18

O fluida, 

keď predchádzajúce práce udávajú rozsah medzi 2.9 a 4.7 ‰ ? 

10. Obr. 14 – chýbajúce vysvetlivky pre vymedzené polia 1-3, pričom kritériá pre 

vyčlenenie týchto polí v texte sú nezrozumiteľné a nejednoznačné 

11. hojne citovaná práca Hübsch et al. (2011b) nemá dôveryhodne citovaný zdroj 

(Montauniversität Leoben, Austria bez ďalších podrobností) 
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