
Posudek na disertační práci Mgr. P. Šrucny ,,Role selenu v pozdně hydroterm á|nifázi
příbramského rudního raj ónu...

Posuzovaná práce se zabývá selenidy z příbramského uranového rajónrr. Práce je

založena na materiálu získaném sběrem autora na odvalech šachet č. 16 (Háje) a 1lA (Bytíz).

Část materiálů získal autot z depozitářů NM v Praze. Žel odebrat materiál přímo z míst

výskytu je už zcela vyloučeno, takŽe přesnější lokalizaci nelze určit.

V úvodu práci je vyčerpávající kapitola seznamující s charakteristikou příbramského

uran-p o lymetal i ckého revíru a loka|izací sb ěru vzorků.

Autor dále podrobně popisuje pouŽité metody výzkumu. Mimo klasický výzkum

vzorkťl v odraŽeném světle autor studoval vzorky na mikrosondě. SloŽení bylo stanoveno ve

WD modu, distribuce v ED modu. Pro strukturní výzkrrm autor por-rŽil jak práškové difrakční

metody tak monokrystalické difrakční metody. Analýzy byly provedeny pomocí

monokrystalového difraktometru a precesní elektronové difrakce' Pro identifikaci

mikroskopické objektů autor vyuŽil metodu EBSD. Dále byly vybrané vzorky ana7yzovány

pomoci Ramanovy spektroskopie.

Jádrem práce je detailní popis jednotlivých minerálů reprezentujícíclr studovanou

selenidovou mineru|izaci. Autor svá pozorování dokumentuje jak fotografiemi v odraŽeném

světie, tak fotografiemi ve zpětně odraŽených elektronech. Stanovené chemické sloŽení rrvádí

v přehledných tabulkách v příloze. Podrobně také diskutuje strukturu některých minerálů,

včetně interpretace Ramanovských spekter. V práci je podrobně popsáno 20 selenidů, 14

doprovodných minerálů a 3 sekundární minerály' Zvláštní pozornost věnoval autor hakitu,

přičemž roz1išuje Hg-hakit, Zn-haklt a Cd-hakit.

Výsledky chemických ana|ýzjsou v práci zobrazeny v korelačních diagramech dobře

dokumentujícíchvztahy mezi vybranými prvky. Yztahy zobrazené na diagramech autor

podrobně diskutuje. Součástí práce je 48 tabulek s daty (chemická, strukturní). Sukcesní

schémata uváděná autorem jsou pouze orientační. Vzhledem k tomu, Že se jedná o

nízkoteplotní asociace a určitě se nejedná o rovnováŽnévztahyje skepse autora oprávněná.

Zajimavéjsou velice nizké obsahy selenu v chalkopyritu' protoŽe chalkopyrit a obecně sulfidy

Cu jsou významným kolektorem Se v sulťrdických systémech.

Celkově bylo provedeno v rámci práce 1000 bodových ana|ýz. Pro 3 minerály byla

vypřesněna struktura. V příloze práce jsou přiloŽeny 4 publikace ajeden abstrakt. Ztoho 2

práce jsor-r v Bu]letinu Nár. Muzea, jedna práce v Canadian Mineralogistu a jedna práce v J. of
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Geosiences' Všechny uvedené publikace mají vztah k tématu předloŽené diser1ační práce a ve

všech uvedených pr"rblikacích je Mgr. P. Skácha první autor. V tomto výčtu jsou 2 práce

v impaktovaných časopisech (Canadian Mineralogist a J. of Geosiences), takže recenzenti

těchto prací udělali část práce za oponenta. To nic ale nemění na výborné kvalitě článků

v Bulletinu Národního Muzea. Práci o hakitu má autor předloženou v Mineralogical.

Magazinu a v příloze je její abstrakt. Rada spoluautorů v publikacích je odrazem široké palety

metocl pouŽitých pro identi|rkaci a popis jednotlivých minerálů. Je to dťrsledek nutné

multidisciplinární spolupráce.

K práci mám několik drobných připomínek.

Jednotlivé minerály jsou popsány vyčerpávajícím zpťrsobem. Pouze u popisu hakitu

chybí empirické vzorec. Ty jsou sice uvedeny v abstraktu (v příloze), ale doporučoval bych

ho dát i do hlavního textu. Popis hakitu začiná vlastně diskusí chemismu minerálťr

tetraedritové skupiny.

V tabulkáchjsou z pochopitelných důvodů uvedeny v řadě případů pouze

reprezentativni anaIýzy a prťrměr všech provedených analýz, Za chybu povaŽuji neuvedení

směrodatné oclchylky a variační rozpětí.

V prácije uveclen obrovský počet analytických dat (1000 bodových analýz)' Takové

mnoŽství dat by si zasluhovalo alespoň u některých minerálů (například hakit-tetraedrit)

statistické zpracov áv ání například faktorovou analýzou.

Autor prakticky nevyuŽil výsledky experimentálních clat publikovaných v literatuře a

neprovedl detailnější diskuzi podmínek vzniku. Podmínky vzniku jsou v předloŽené práci

diskutovány pouze velice okrajově s odkazem na jednu práci (Simona et al. 1997). Další

práce (Sim ona et al. 1,996) autor nepouž1I. y práci je například popsaná celá řada selenidů

mědi. Fázové vztahy v soustavě Cu-Se jsou publikovány. Stálo by proto zauváženl.

konfrontovat při dalším studiu pozorování na přírodních vzorcích s experimentálně zjištěnými

vztaby v soustavě Cu-Se. Příkladem je dískuse stability berzelianitu. Fázové vztahy v

soustavě Cu-Se-S prrblikoval Bernardini et al. (I976). Data uvedené v této práci by bylo

dobré konfrontovat s přírodním materiálem. Vzhledem k počtu iclentifikovaných minerálů by

bylo určitě možné se vyjádřit k podmínkám vznikr-r studované mineralizace.

Zóněr

Práce podává podrobný přehled o seleniclech z příbramského uranového rajónu.

Jednotlivé minerály jsou detailně popsány jak po stránce látkové, tak struktrrrní. Autor v práci
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prokázal znalost moderních instrumentálních mineralogických metod a schopnost vědeckého

zpracování získaných datzapouŽití odborné literatury. Y databázi GeoScienceWord je 13

publikací jejichŽ spoluautorem je Mgr. Šlacha. Připomínky uvedené v tomto posudku jsou

jakousi nadstavbou k výborné mineralogické práci.

Práci doporučuji k přijetí bezvýfuaď.
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