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Posudek na diplomovou práci 
Bc. Petry Stárkové: 
Variská fluida spodního paleozoika Barrandienu: případová 
studie ze Žákova lomu ve Velké Chuchli 
(geologie, UK Praha) 
 

Cílem předložené práce je definování podmínek vzniku kalcitových žil, složení a vlastnosti 
mateřských fluid a určit posloupnost vzniku žil a celkový vztah k deformaci hornin. Celá 
práce je rozdělena do 9 kapitol, má 55 stran textu, od strany 18 jsou prezentovány vlastní 
výsledky. Text je doprovázen 9 tabulkami, 30 obrázky a použitá citovaná literatura zabírá 3 
strany. 

Zpracovávané téma je zaměřeno na hydrotermální procesy v sedimentárních sekvencích 
paleozoika, které nepatří k ekonomicky zajímavým, nicméně poznání těchto procesů přináší 
upřesnění historie migrace fluid bezprostředně spjaté s deformací hornin, jejich tepelnou 
historií a stavbou celé geologické jednotky Barrandienu. 
 
Konkrétní poznámky, příp. dotazy k věcné problematice 
 

zkratky: API - American petroleum institut - používá se ... API gravity 
 
Kap.2 geologie 
str11 
- "...oblasti se věnovali zejména Barrande, Krejčí, Kettner, …..." - je dobrým a slušným 
zvykem uvádět i křestní jména u citací v textu 
- je zmíněna "pražská pánev“ avšak není v předchozím textu definována, Co k ní patří? 
str12 
- "...druhá půlka arenigu..." - není nejzdařilejší geologické/stratigrafické vyjádření 
- "Ve spodním siluru ... břidlice, místy i s metamorfovanými horninami a vulkanity a ..." - 

takto uvedená přítomnost metamorfitů v sedimentární pánvi je trochu matoucí, protože jde 
jistě o slabší kontaktní metamorfózu 

str15 
- "...přičemž docházelo k přeměně jílových břidlic na vápenaté a dále až na devonské 

vápence..." - k přeměně na vápence asi nedošlo, ale jde o změnu v sedimentaci 
- obr15 - popisek by si zasloužil přesnější vyjádření i legendu 
 
Kap.3 geologie lokality 
str16 
- Kolik je "značný podíl bituminózní složky" - Bylo to nějak zjišťováno? 
 
Kap.4 fluidní inkluze 
- definice FI je pro čtenáře velmi nepřesná a matoucí: "Fluidní inkluze je hermeticky 

izolovaná část fluida zachycená v minerálu, která obsahově nesouvisí s okolním prostředím" 
- "...podle kterých se pak dá odvodit doba jejich vzniku" - Je snad myšleno absolutní stáří? 

... relativní stáří? A vůči čemu? 
 
Kap.5 metodika 
- "...některé fluidní inkluze nejsou vodné, ale ropné." - vodná, ropná jsou fluida nikoliv 

inkluze. 
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- chybí poznámka ke zpracování mikrotermometrických dat, k jejich interpretaci. Např. jak 
byla stanovena salinita vodných fluid? 

 
Kap.6.1. typy žil 
- "...může vyplňovat i volný prostor mezi deskami vápence; mocnost žilek je do několika 

mm." - O jaký volný prostor se jedná? - Tahové pukliny/struktury to asi nebudou, když jsou 
podél vrstev. Jak jsou velké? V obrázcích chybí měřítka, vhodné by pro orientaci čtenáře bylo 
i nějaké označení objektů, příp. šipky aj. 

str18 
- "Typ 2 lze též označit jako ,,záhněda-kalcit“. Nejasná definice typu 2, mělo by být 

uvedeno, že minerální asociace žil je křemen-kalcit, s varietou křemene „záhnědou“. Jde 
opravdu o zabarvený křemen? Nevzniká vnímání barvy od uhlovodíků, bitumenu v inkluzích? 

str19 
- Obr. 7. Záhnědová žíla v lomu. - Co je to "záhnědová žíla"? 
- "Typ 3 jsou střižné žíly se vyskytují..." - Jsou to žíly v některém typu střižných 

struktur/puklin - např. v pozici "R" střihů? 
str22 
- "Zóna obsahovala hojné pevné (kalcitové?, organická hmota, opakní fáze) a málo četné 

fluidní inkluze (obvykle tmavé, neměřitelné)." Nesrozumitelná věta - Co jsou "pevné 
inkluze"? 

str23 
Velmi nešťastná formulace: "Není výrazný rozdíl v Th či v Tmice sekundárních a 

primárních inkluzí." Zřejmě jde o porovnání hodnot mezi sekundárními a primárními 
inkluzemi nikoliv mezi hodnotami Th a Tm. 

Tab.1. Pro mikrotermometrická měření je vhodnější používat nikoliv průměr ale medián, 
aby byl oslaben vliv extrémních hodnot. V tomto případě ale půjde vzhledem k rozložení o 
spolehlivou hodnotu. 

Chybí vysvětlivky k parametrům Tf a Ti! Asi freezing point a ??first melting point? 
str25 
"Velký trail uprostřed vzorku složený z malých hc(L) a hc(V) inkluzí oválných tvarů s 

homogenním stupněm zaplnění (0,95), které všechny zhomogenizovaly zároveň (70,3 °C)." - 
Jak mohly inkluze homogenizovat, když už homogenní jsou (v laboratorní teplotě)? Podle 
svého označení obsahují jen kapalinu nebo plyn. 

str32 
Tab.4 – použity jsou nevhodné hodnoty na osách grafu, nevhodné třídy histogramu - s 

mezerami, nulovými třídami, a prakticky není možné odečíst, do které třídy patří kolik inkluzí 
(platí pro všechny histogramy) 

str34 
Obr.18 - pro čtenáře naprosto nedostatečný popisek a žádné označení objektů 
str43 
- Co znamená: "Sekundární traily o různých hloubkách. Měřeno pět trailů."? 
- "Obr. 26. Histogram teplot zahrnující všechny naměřené teploty homogenizace w(LV) a 

hc(LV) inkluzí ze vzorku záhnědy BA-6." Ale inkluze w(LV) nejsou u popisu vzorku 
uvedeny a Th v tabulce také není???  

 
Kap. Diskuse 
Obr.30 – Proč jsou a co jsou barevné vysvětlivky? 
str49 
"...epizodické fluidní migrace, které se vyskytovaly podél S-J lineamentů během..." - S-J 

lineamenty jsou uvedeny i v závěru. Dosud však nebyla o nich žádná zmínka. Pokud tím 
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diplomantka myslí publikovanou hypotézu autorů Zeman A. & Suchý V., tak se jedná o 
značně kontroverzní velmi vratkou a falešnou hypotézu o severojižních zónách v ČM, která 
není podložena, je i těžko ověřitelná a tím je bezcenná a odbornou komunitou není přijímána. 

 
Shrnutí 

Rešeršní část práce je v zásadě prezentována přehledně přesto, že jde o tak komplikovaný 
prostor jako je Barrandien. Kvalitu snižují některé nepřesné formulace, vyjádření a struktura 
vět. Tento problém se ale objevuje i v dalších částech práce, kde se dále objevují i nepřesné 
definice a termíny a někdy se diplomantka neubránila hovorovým výrazům. 

Vlastní zpracování problematiky obsahuje dobrá pozorování zahrnující např. deformace 
inkluzí s variabilním zaplněním, což se ale málo projevuje v diskusi a zpracování či 
interpretaci dat – např. vyloučením vyšších hodnot Th pravděpodobně deformovaných inkluzí 
(pro kalcit je to typické). Vyhodnocení výsledků je dobré, ale prezentace dat mohla být lepší a 
pečlivější. Např. v diskusi a závěru je uváděna salinita fluid 0,4 hm% NaCl ekv. odvozená od 
hodnot Tmice −0,2 až −0,3 °C. Přitom v datech Tmice se objevují hodnoty −0,7 až +0,3 °C, 
které nejsou dále analyzovány a diskutovány. 

S teplotami Th se v diskusi zachází jako by byly teplotami vzniku inkluzí a minerálů a 
procesů a chybí alespoň stručné vysvětlení jejich podstaty, že jde o teploty bez tlakové 
korekce. Jen v kap.4 je nejasná formulace: „… ve skutečnosti je naměřená teplota i tlak nižší 
než skutečné podmínky“. Jak je možné stanovit teplotu uzavření fluid, resp. vzniku minerálu? 

Významná část kapitoly Diskuse je v podstatě rešerše (hlavně kap. 7.3. a 7.4) a měla být 
zařazena v rešeršní části práce a na těchto místech měly být konfrontovány některé argumenty 
s použitím i zahraniční literatury zabývající se sedimentárními pánvemi. 

 
Celkově však má práce logickou strukturu a až na uvedené nedostatky je text srozumitelný 

s minimem překlepů. K vytčenému cíli byly použity vhodné metodické postupy. Dané téma 
diplomantka zvládla přesto, že je téma trochu složitější zejména z pohledu dovedností v 
souvislosti s mikrotermometrickou metodou a studiem fluidních inkluzí nízkoteplotního 
systému s častým výskytem malých inkluzí, v nichž je obtížné pozorovat fázové změny a také 
s častým metastabilním chováním fluidního systému atp.. 

Předloženou diplomovou práci Bc. Petry Stárkové, i přes uvedené nedostatky a 
nepřesnosti, hodnotím jako přínosnou, která odpovídá základním požadavkům na zpracování 
DP a zvládnutí zadaného tématu a doporučuji práci k obhajobě. 
Diplomovou práci hodnotím známkou 2-3. 
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