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sloje mostecké pánve. – Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK v Praze 

Oponentský posudek 

Námět a cíle diplomové práce. Námětem teoreticky zaměřené práce byl výzkum proplástků hlavní 

uhelné sloje v mostecké pánvi na lomech Bílina a Nástup a jejich porovnání s proplástky sloje Antonín 

na lomu Družba v sokolovské pánvi. Jedním cílem práce bylo nalézt hranici v hlavní uhelné sloji 

mostecké pánve, kdy došlo ke změně provenience materiálu přinášeného do pánve. Druhým cílem 

práce bylo nalézt v hlavní sloji mostecké pánvi vulkanogenní proplástky, pokud existují. Proto autor 

provedl exkurs do sokolovské pánve, kde se vulkanogenní proplástky nacházejí ve velkém počtu 

téměř v celém terciérním profilu. Zadání diplomové práce spolu s nabídnutými metodami a archivem 

vrtů a analýz způsobily, že se autorův výzkum vlastně rozběhl do dvou větví. Jedna větev byla 

geochemická, zaměřená na změny provenience proplástků hlavní sloje a změny paleogeografie v 

mostecké pánvi, a druhá větev se zaměřila na petrologii a genezi proplástků mostecké i sokolovské 

pánve. Tuto rozbíhavost témat by nespojil ani případný nález vzduchem transportované tefry 

v proplástcích. 

Formální záležitosti. Předložená práce má 118 stran, z toho 67 stran textu s vloženými, průběžně 

číslovanými obrázky a důslednými odkazy v textu a dále 51 stran příloh formátu A4 za textem. 

Struktura vědecké práce je standartní, přehledná a logická. Práce má vynikající úpravu, jen s 

minimem drobných překlepů (str. 7, 10, 19, 54, 59, 60). Má výbornou kvalitu obrázků a grafických 

příloh. Autorova čeština je velmi srozumitelná, čtivá, nerušená gramatickými a stylistickými chybami 

ani emocionálními výstřelky.  

Kladem práce jsou hojné odkazy a citace literatury, včetně literatury z 50.- 80. let 20. století. Je 

potěšitelné, že se tím zvýšila hladina dat pro objektivní srovnávání dnes již často zaniklých výchozů 

s autorovými vlastními poznatky. Je z toho také vidět, že také Ústav geologie a paleontologie již 

zřejmě upustil od nevhodného tlaku na citace pouze nejnovějších prací, který povýšil formální kritéria 

nad věcná. Přesto mě role oponenta přinutila zjisťovat, zda bylo na zadané téma napsáno více 

literatury, než autor cituje. Geochemické rozčlenění sedimentů mostecké pánve na tzv. spodní a 

svrchní komplex (např. str. 18) se neobjevilo poprvé v práci Elznice, Čadkové a Duška (1998), na 

kterou autor často odkazuje, ale již dříve v pracích:  

Čadek J. – Dušek, P. – Elznic, A. (1986): Členění sedimentů severočeské hnědouhelné pánve na 

základě geochemických a mineralogických kritérií. – Geologický průzkum, roč. 28, č. 8-9, s. 225-227, 

Praha. Zde autoři rozlišili v pelitech dva komplexy na základě 20 prvků, zejména Ti, Nb, Zr, K, Rb, Cs. 

Jejich práce vznikla v rámci projektu Základní regionálně geochemický výzkum Českého masívu 

(Čadková et al. 1984, 1985).  

Elznic, A. – Čadková, Z. – Dušek, P. (1991): Sedimentace miocénního komplexu severočeské pánve 

v prostoru a čase (paleogeografická studie). – Sborník VI. uhelně geologické konference, PřF UK, s. 

15-20, Praha. Tato práce, která vznikla po úmrtí RNDr. J. Čadka, se opírá o výsledky geochemického 

studia téměř 190 vrtů, rozložených po celé mostecké pánvi. Podrobněji jsou výsledky rozvedeny 

v práci Elznic et al. (1998), kterou již Tomáš Novotný cituje. 



Odkaz na starší práce není samoúčelný, ale má ukázat, že dr. Čadek s kolektivem již v rozmezí let 

1984 - 1991 dospěli k dnes všeobecně uznávanému závěru o rozdělení sedimentů mostecké pánve do 

spodního komplexu s místní proveniencí, která byla z větší části vulkanická a z menší části granitová, 

a do svrchního komplexu s proveniencí ze vzdálenější jižní oblasti. Hlavní rozdíl proti současnému a 

uznávanému výkladu, který se objevil i v práci Tomáše Novotného ve shodě s pracemi Mach (2010) a 

Matys Grygar et Mach (2013), je v interpretaci, zda je tato hranice komplexů, a v důsledku toho i 

hlavní uhelná sloj, izochronní nebo heterochronní.  

Metoda práce. Autor použil metodu EDXRF v laboratorním a terénním provedení, optické studium 

výbrusů a rentgenovou difrakční analýzu. V kapitole Metodika chybí zmínka o optickém studiu 

výbrusů a o způsobu terénní práce a odběru vzorků. Naprostá část práce se opírá o laboratorní 

měření a jejich vyhodnocení, zatímco terénní práce v lomových stěnách a na vrtech poněkud 

ustupuje do pozadí. Předností diplomové práce je začlenění velkého množství drahých chemických a 

rtg difrakčních analýz a hmotné dokumentace z vrtů, pořízené za pomoci školitele a konzultantů ze 

Severočeských dolů, Ústavu anorganické chemie AVČR a PřF UK, kteří stáli za zrodem diplomové 

práce. Nabízí se nezávislá kontrola výsledků provenience pomocí metody těžkých minerálů.   

Autor diplomové práce zřetelně odlišil rešeršní část od vlastních výzkumů. Rovněž v kapitole Diskuse 

důsledně odlišoval vlastní a převzatá hodnocení.   

Kapitola Závěr plně potvrzuje a prohlubuje dosavadní poznatky o provenienci materiálu proplástků a 

o heterochronní změně provenience přinášeného materiálu na území mostecké pánve. Práce dále 

potvrzuje a prohlubuje dosavadní poznatky o petrologii převážně sedimentárních proplástků 

mostecké pánve a převážně vulkanogenních proplástků sokolovské pánve. Práce musela být bohužel 

odevzdána dříve, než by další výzkum elektronovou mikrosondou potvrdil autorovy originální indicie 

místní přítomnosti tefry v hlavní sloji.  

Autor proplástky neoznačuje petrografickými názvy, ale to je vzhledem k situaci vcelku obhájitelné.        

Autor se nezmiňuje o možném přínosu materiálu z granitů a metamorfitů Krušných hor. Na str. 19 

píše o výskytu topazu ve střední lávce uhelné sloje na východní polovině mostecké pánve (podle 

Macha 2002), což pravděpodobně signalizuje snos z granitových výchozů. Niob (str. 34) je prvek 

typický nejen pro alkalický vulkanismus, ale i pro granity přiléhající k severnímu okraji mostecké 

pánve (např. Cínovec). Na str. 13 autor připouští, že „během tvorby libkovických vrstev docházelo 

k prvotnímu vyklenování Krušných hor a současně začínají vznikat lokální přítoky zásobující pánev od 

severu“ (podle Macha 2010). Rovněž naříznutí přítokových kanálů ve spodním meziloží hlavní sloje na 

úpatí Krušných hor a zjemňování klastik směrem jižním, které prezentoval na uhelném semináři PřF 

UK v Praze geolog DNT ing. Janeček, svědčí o relativním výzdvihu Krušných hor již v době tvorby 

hlavní sloje. V sokolovské pánvi byly těžbou odkryty výnosové aluviální vějíře s těžkými minerály 

krušnohorské provenience např. v miocénu u Lomnice a Čankova. Proplástek 10 (vzorek LD2/2012) 

z lomu Družba obsahuje vedle alterovaných živců a slídy i podstatné množství undulózně zhášejícího 

křemene, což je pravděpodobný signál provenience z granitů staršího intruzivního komplexu. 

Sympatickým rysem celé práce je autorova snaha studovat, diskutovat a kriticky přijímat nové 

hypotézy, které vykládají vznik podkrušnohorských pánví, a zároveň nepodléhat jejich dogmatu ani 

módnímu slovníku (viz str. 8, 58).   



 

Poznámky k jednotlivostem v textu a přílohách: 

Str. 6: Proplástky mohou mít kromě původu sedimentárního nebo vulkanogenního i původ v injektáži 

vrstev hydrotermami a plyny, které transportují suspenzi a heterogenní horninovou drť (tzn. klastické 

žíly) nebo i původ magmatický. Vějíře subrecentních klastických žil s dosud unikajícím CO2 i „prstovité 

injektáže“ bazaltoidním magmatem jsou známy např. ze sokolovské pánve.  

Str. 8: Autor píše, že „příčné zlomy rozdělují rift na pánev chebskou, sokolovskou, mosteckou a 

žitavskou.“ Zlomy se podílejí na členění pánví, ale jejich amplituda je méně významná než 

bezezlomové deformace.  

Str. 29: Pozor na nevhodný hornický slang „hlava sloje“. 

Str. 30: Autor pochybuje, zda vulkanismus mohl pokrýt tefrou rozsáhlé části pánví. Avšak ze 

Sokolovska popsaný freatomagmatický vulkanismus, bazický i kyselý (např. pemzový horizont), 

pokrývá minimálně celou centrální a západní část pánve. Dominantní proplástky sloje Antonín, 

s jejímž vulkanogenním původem autor souhlasí, souvisle pokrývají všechna depocentra pánve, což 

bylo sledovatelné ve všech hlubinných a povrchových lomech i ve vrtech.  

Str. 57: Ohlazové plošky (slickensides) mohly vzniknout kromě objemových změn jílů při střídavém 

vysychání a zavodnění nebo diagenetické dehydratace a kompakce jílů také pohyby při rané 

diagenezi následkem diferenciálních objemových změn při kompakci a prouhelňování. V sokolovské 

pánvi jsou ohlazové plošky časté zvláště v hustě prokořeněných půdách na hranici jílové a uhelné 

(kořenové) hmoty uvnitř proplástků.  

Poznámka ke str. 59: Autor se přiléhavě ptá, proč při tvorbě sloje Antonín nevznikly minerály řady 

crandallitu. Výrazné geochemické anomálie Ti, P, Sr, Ba, REE, Th, Nb, V a spojené s mineralizací 

fosforečnanů, byly v sokolovské pánvi popsány v asociaci s ložisky radioaktivních surovin, vázaných na 

oligocenní vulkanosedimentární komplex. Také crandallit byl zjištěn a publikován z prostředí 

oligocenních tufů lomu Družba. Ve výbuchovém hrdle oligocenního vulkánu ve Smrčinách se 

nacházejí hojné fosforečnany. Naopak v miocenních vulkánech je obsah těchto prvků a minerálů 

výrazně nižší. Tak, jako známe v terciéru severozápadních Čech Ti-bohatý a Ti-chudý bazaltoidní 

vulkanismus, bude i v případě P, Sr, Ba apod. záviset na lokální geochemii vulkánu.       

 Celkové zhodnocení. Diplomant Bc. Tomáš Novotný splnil oba zadané cíle práce. Dokázal se prodrat 

rozsáhlým a poměrně heterogenním materiálem, terénními výchozy a vrty, kriticky zhodnotit 

vypovídající schopnost laboratorních metod a provést logickou syntézu všech dat.  Prokázal velký 

zájem, samostatnost, geologické myšlení, doslova se ponořil zejména do geochemických detailů 

stavby hlavní sloje v mostecké pánvi. Rozhodně zanechal zřetelnou osobní, zřetelně přínosnou stopu 

ve svěřeném tématu.  

Doporučuji diplomovou práci přijmout a ohodnotit známkou výborně. Přeji Tomášovi mnoho 

úspěchů v jeho profesní dráze.  

V Sokolově 31. 5. 2013  

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. 


