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Cílem předkládané diplomové práce je studium spraší a fosilních půd pomocí měření 
magnetické susceptibility za účelem interpretace podmínek, které panovaly ve vybraných 
regionech v glaciálech a interglaciálech pleistocénu. Diplomová práce má 56 stran textu, 28 
obrázků a 61 položek citované literatury. Práce je členěna do 9 kapitol. 
 
V Úvodu (kapitola 1) přináší práce dobrý přehled problematiky a současný stav výzkumů ve 
studovaném regionu. Cíle práce jsou jednoznačně vytknuty v kapitole 2 a dostatečně 
naplněny v Diskusi (7) a rekapitulovány v Závěru (8) práce. Kapitola 3 podává stručný přehled 
použití magnetických metod při studiu sprašových profilů na území Českého masivu a 
kapitola 4 přehled použité metodiky. Obě kapitoly jsou přiměřeně stručné, účelem 
diplomové práce není opisovat věci mnohokrát publikované. 
 
Z vlastních výsledků předkládá práce popis 5 profilů na 3 lokalitách (kapitola 5) a naměřená 
data z více než 400 orientovaných vzorků (kapitola 6). U všech vzorků byla změřena 
magnetická susceptibilita, frekvenčně závislá magnetická susceptibilita, anizotropie 
magnetické susceptibility a u dvou vzorků teplotní závislost magnetické susceptibility. Objem 
terénní a laboratorní práce je pro účely diplomové práce více než dostatečný. 
 
Diskusi, která je nejdůležitější částí každé práce, pokládám za velice zdařilou. Jsou zde 
myšlenkově propojeny výsledky z jednotlivých použitých metod, z různých geograficky 
odlišných sprašových profilů a diskutovány též ve světle předchozích výzkumů. Překládaná 
diplomová práce ukazuje velký potenciál magnetické anizotropie, která do intepretace 
sprašových profilů přidává dynamický faktor v podobě směrů proudění (větru, případně 
vody), svahových pohybů, bioturbace nebo mrazového přepracování struktury kvartérních 
sedimentů. Tyto informace nelze získat metodami měřícími pouze "skalární parametry". Z 
tohoto důvodu považuji předkládanou práci za velmi zajímavou, zdařilou a inspirativní pro 
další výzkumy ve sprašových profilech. Po rozšíření práce o detailnější identifikaci 
magnetických minerálů by byl předkládaný materiál jistě publikovatelný v mezinárodním 
měřítku. 
 
Doporučuji diplomovou práci Terezy Obersteinové k obhajobě! 
 
Připomínky obsahového charakteru 
 
Abstrakt by měl být srozumitelný samostatně bez předložené práce. Obrat "...jako v čínských 
spraších..." jen bez bližšího upřesnění nesrozumitelný. Abstrakt obsahuje málo vlastních 
výsledků na úkor obecných pravd známých už před publikováním této diplomové práce. 



 
 

1. Použití termínu "inverzní magnetická stavba" není úplně správné. Inverzní 
magnetická stavba je stavba, kde hlavní směry magnetické anizotropie jsou navzájem 
opačně orientovány, než bychom u daného typu horniny očekávali (např Rochette et 
al.  1988, Earth Planet. Sci. Lett.; Rochette et al. 1999, Tectonophysics). Autorka 
odnačuje jako inverzní vzorky s prolátní stavbou. I když je magnetická stavba 
sedimentů primárně oblátní, není ve větších statistických souborech přítomnost 
prolátních vzorků ničím anomálním, zejména pokud je stupeň anizotropie velmi nízký 
jako v případě fosilních půd. 

2. Není mi jasné, proč se klade důraz na termín "objemová magnetická susceptibilita", 
např. i v abstraktu či názvu subkapitol. Objemová (případně hmotnostní) susceptilita 
je jen způsob normalizace nestejně objemných (hmotných) vzorků. Stačí tedy uvést 
způsob normalizace do popisu metodiky a pak již pracovat jen s termínem 
magnetická susceptibilita. Ano, v environmentálním magnetizmu je většinou zvykem 
normovat na hmotnost, ale pokud předpokládáme přibližně stejnou hustotu (měrnou 
hmotnost) všech vzorků ve studovaných profilech, pak budou relativní změny v 
susceptibilitě stejné, nezávisle na tom, jakou metodu normalizace použijeme. Tímto 
není použití objemové susceptibility nijak výhodnější oproti hmotnostní 
susceptibilitě. Naopak, pro snažší případnou publikovatelnost předkládané práce 
bych doporučoval vše přepočítat na hmotnostní susceptibilitu. 

3. Označení CT pro Curiovu teplotu se mi jeví jako nevhodné, proč ne klasické TC? 
4. Směrová data jsou publikovana v Geografické souřadné soustavě (ne v Geografické 

projekci!). Uvažuje autorka,  že všechny vrstvy jsou uloženy přesně horizontálně? 
Pokud ne, bylo by jistě na místě prezentovat směr a sklon vrstevnatosti a vztah 
magnetické foliace k ní. Totéž platí o magnetické lineaci a případné mezoskopické 
linearní stuktury, které by mohly indikovat směr proudění (případně následné 
doformace). Byly nějaké takové struktury pozorovány, měřeny a vyhodnocovány? 

5. Pro porovnání hodnot frekvenčně závislé susceptibility s jiných studiemi (tj. absolutní 
čísla MSFD) si je třeba uvědomit, že Dearing et al. (1996) zavedli "své" parametry pro 
frekvence 465 Hz a 4650 Hz. Hrouda 2011, Geophys. J. Int. navrhl normalizaci 
frekvenčně závislé susceptibility rozdílem logaritmů příslušných frekvencí, případě 
"přepočet" frekvenčních parametrů přístoje MFK1-FA (976 Hz, 15616 Hz) na 
parametery viz Dearing et al.  

6. Magnetická lineace a pól magnetické foliace pro jednotlivé části profilu jsou 
vyjádřeny jako střední směr a tyto jsou pak diskutovány v geologickém kontextu. V 
metodické části práce chybí údaj, jak tyto střední směry byly vypočteny, 
předpokládám, že podle skupinové statistiky viz Jelínek 1978, Studia Geoph. Geod.? 

7. Termín "ferimagnetický" není spravný, pokud autorka myslí skupinu minerálů 
magnetit, maghemit, hematit, goetit...atd. Pak mluvíme o feromagnetických 
minerálech. 

8. V práci trochu chybí schematické náčtrty profilů (jako pokus u obr. 11) s 
jednoduchým popisem litologie, které by bylo dobré přiložit k "log-plotům" (MS, 
MSFD, P vs. hloubka) a k obrazkům magnetické stavby. Přispělo by to ke snažšímu 
pochopení prezentovaných interpretací, námět do případné publikace. 
 

 



Str. 14: Odběrových "úhlů" ne "parametrů". 
Str. 16: Co se myslí obratem "...AMS byla měřena v nízkém poli..."? 
Str. 16: Program Anisoft vytváří grafy P vs. Km a P vs. T. 
Str. 16: Od Curiovy teploty (TC) výše se látka začne chovat paramagneticky, tj. magnetická 

susceptibilita klesá po hyperbole podle vztahu k = C / (T – TC), Curieův-Weissův zákon. 
Str. 25: 0–244 cm (vrstva č. 1 ne č. 5). 
Str. 52: Tunel Blanka (obr. 23 ne 24). 
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