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Téma diplomové práce navazuje na bakalářskou práci, jejíž podstatou byla rešerše literárních 

dat o charakteru a původu proplástků ve slojích obecně a o jejich výskytu v hlavní 

hnědouhelné sloji mostecké pánve. V diplomové práci bylo téma rozšířeno o studium geneze 

nejvýznamnějších zástupců různých typů proplástků, jak z uhelné sloje mostecké, tak i 

sokolovské pánve. Začlenění sloje Antonín v sokolovské pánvi rozšířilo genetickou pestrost o 

proplástky vulkanického původu. Použitými metodami byly kromě terénního pozorování a 

makropetrografického popisu vzorků zejména studium výbrusů, rentgenová difrakční analýza 

a geochemické údaje o elementárním složení získaná rentgenfluorescenčním přístrojem. 

Analýzy byly prováděny na vzorcích odebraných v uhelných lomech a z vrtů. Část 

chemických analýz pochází z databáze důlní společnosti a vzhledem ke kompatibilitě mohly 

být začleněny do souboru Studium výbrusů a část geochemických měření prováděl autor sám. 

Rovněž interpretace všech získaných dat je velkou měrou samostatná práce diplomanta. Ten 

pracoval po celou dobu s nasazením a entusiasmem. Předkládaná diplomová práce tak 

představuje první soubornější petrografickou, geochemickou a mineralogickou studii 

proplástků hlavní uhelné sloje mostecké pánve a sloje Antonín v pánvi sokolovské. Na 

základě geochemického složení proplástků byla ve sloji vymezena přibližná pozice změny 

provenience klastického materiálu přinášeného do pánve v období uhlotvorby. 

Rentgenograficky zjištěná unikátní minerální asociace obsahující florencit a odpovídající 

geochemická anomálie v jednom z proplástků hlavní hnědouhelné sloje mostecké pánve 

ukazuje na jeho pravděpodobný vulkanický původ. Vulkanický materiál byl prokázán i 

v některých proplástcích sloje Antonín v sokolovské pánvi. Petrografické studium potvrdilo 

vznik proplástků s brekciovitou stavbou erozí a resedimentací staršího sedimentárního 

materiálu. Získaná data autor využil i k paleogeografickým úvahám v souvislosti s přínosem 

klastického materiálu do pánve. Část získaných dat bude jistě možné publikovat. Celková 

úroveň práce je na velmi slušné úrovni odpovídající požadavkům kladeným na magisterské 

práce studentů geologie n a PřF UK v Praze. Proto ji doporučuji k obhajobě. 
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