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„Interpretace paleoprostředí spodnomiocénních jezerních jílů cyprisového 

souvrství  sokolovské pánve na základě studia prvkových geochemických proxy 

ve vrtu Jp-585“ 
 
Předkládaná bakalářská práce je součástí výzkumného projektu GAČR a zabývá se 

interpretací geochemických dat získaných analýzou profilu jezerním horizontem cyprisových 

jílovců. Není tedy překvapující, že práce není jen pouhou rešerší na zadané téma, ale její 

hlavní součástí je vlastní interpretace poměrně obsáhlého datového souboru vybraných 

anorganických prvků. Samostatná interpretace takovýchto dat není běžnou součástí 

bakalářské práce a je spíše typická pro práci magisterskou.  

Práce je logicky členěna do pěti kapitol. Po krátkém úvodu (kap. 1) zdůvodňujícím cíle práce 

a její členění následuje kapitola 2 charakterizující klima ve spodním miocénu. Kapitola je 

stručnou rešerší publikovaných geochemických dat na téma prvkových proxy v jezerních 

sedimentech. Základem rešerše je několik anglicky psaných, avšak vhodně vybraných článků 

a jedna odborná knižní publikace, které posloužily autorce k získání základního přehledu 

týkajícího se podnebí v miocénu založeného na interpretaci geochemických dat. Následující 3. 

kapitola popisuje geologii a vznik oherského riftu a v hlubším detailu pak geologickou stavbu 

a litostratigrafické jednotky sokolovské pánve. Součástí je i obecná charakteristika 

milankovičových cyklů. Podobně obsáhlá a pro práci klíčová je kapitola 4, zaměřená na 

charakteristiku geochemických dat a jejich interpretaci. Součástí je celkem zdařilá diskuze a 

celková interpretace dat. Autorka rozdělila studovaný profil do čtyř geochemicky 

odlišitelných intervalů, které postupně charakterizuje. Poslední kapitola, závěr, je jen velmi 

stručné shrnutí zjištěných pozorování. 
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Práci lze celkově považovat za velmi zdařilou, nedostatky zjištěné při prostudování práce jsou 

většinou drobnější povahy. Přehled hlavních z nich uvádím níže: 

     

- Odborné připomínky 

- Z textu není zcela jasné, zda chemické analýzy prováděla autorka sama a nebo obdržela již 

hotová data  

- Autorka v kapitole 3.1. píše, že oherský rift je 30 km dlouhý, což není pravda. Nepřesné je 

rovněž tvrzení, že „téměř neporušené terciérní sedimenty byly strmě vyvlečeny na okraji 

pánví a provázeny primárním vyhluchnutím slojí“ – srovnej s se strmě uloženou až 

překocenou slojí podél tektonického okraje sokolovské i mostecké pánve. Pánve oherského 

riftu jsou ohraničeny nejen vulkanity Doupovských hor, ale i Českého středohoří, což 

v textu chybí.  

- V charakteristice sokolovské pánve chybí zmínka, že se skládá ze tří dnes izolovaných částí 

- U obsahů Ti chybí vysvětlení, co změny v obsahu tohoto prvku znamenají. U většiny 

ostatních elementů je toto vysvětlení uvedeno.  

- Str. 18 – zajímalo by mne, jak si autorka představuje, že přestavba delty ústící do jezera 

změní geochemii jezera??? 

- Je poněkud diskutabilní, zda nepoložit bázi 3. intervalu o několik metrů výše, na hodnotu 

cca 35, kde v nadloží tenkého karbonátového obzoru dochází k výraznějším 

geochemickým změnám v obsahu řady sledovaných prvků.  

- Překvapuje mne, že autorka vysvětluje všechny geochemické změny většinou klimaticky. 

Zvážila také roli synsedimentárního vulkanismu, který při vyplňování sokolovské pánve 

hrál významnou roli. Dokonce v podložní uhelné sloji je řada proplástků vulkanogenního 

původu. 

 

- Formální připomínky    

 - Autorka by měla citovat pokud možno původní autory (např. u obr. 5 – litostratigrafické 

členění sokolovské pánve) 

- Některé obraty jsou nevhodné či nepřesné: např. „Tektonika zajišťuje nejen přínos 

sedimentů ze zdrojových oblastí …“, „Od počátku tvoření sokolovské pánve …“, 

„…zřetězené hřbety  krystalinika…“, „…sedimenty ukládané v tektonické subsidenci 

pánve…“, … 
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- Psaní binomických latinských či řeckých názvů fosilních organismů se provádí kurzívou, 

přičemž rodové jméno je vždy s velkým počátečním písmenem zatímco druhové jméno 

s malým. Místo Cypris Angusta správně Cypris angusta. 

- U některých obrázků chybí měřítko (obr.  2) 

- Obr. 9 – chybí autor řezu  

- Formulace typu „To, že je v jednom měření možné analyzovat 12 vzorků najednou, nám 

tudíž ušetří čas“ do odborného textu nepatří.  

- Při popisu a interpretaci některých dat chybí odkazy na obrázek. Práce tak ztrácí na 

přehlednosti.  

- U některých odborných tvrzení týkajících se interpretace geochemických dat a 

charakteristiky podnebí v miocénu v  kapitolách 3 a 4 chybí citace!  

- Obr. 12 – hloubka profilu je chybně uvedena v metrech. Správná hodnota je v centimetrech. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že přes uvedené drobné nedostatky autorka prokázala nejen 

schopnost literární rešerše česky i anglicky psaných odborných textů na zadané téma, ale 

současně si vyzkoušela využití teoretických poznatků při interpretaci původního a  rozsáhlého 

datového souboru. Ačkoli mohou být některé dílčí závěry diskutabilní, většinu interpretací lze 

považovat za logicky zdůvodněné, alespoň v rámci hodnoceného souboru dat.  Práci 

doporučuji k obhajobě. 
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