
Oponentní posudek dip|omové práce:

Domnosilová Lucie : Hydro|ogický ..yvoj rašeliniště s|oje Prokop (střední
namur) v hornoslezské pánvi

Předložená diplomová práce v rozsďtu 87 stran je věnoviána problematice detailního

makro azqménamikropetrografického složeď uhlí ve vybraném profilu sloje Prokop s cílem

interpretovat hydrologický a vegetační vyvoj rašeliniště sloje Prokop v okolí studovaného

profilu.

Práce je rozčleněna do 9 hlavních kapitol, struktura a návaznost jednotlivých črástí

práceje logická, přehledná; jednotlivé ěásti jsou dostatečně podrobně rozpracovány. Kapitoly

2,3,4 jsou věnovány zpracováni literrárních podkladů, ýkajících se řešené problematiky.

Stratigrafie, geologická stavba hornoslezské pránve, petrologie a vývoj uhelných slojí jak

ostravského, tak karvinského souvrství jsou popsrány v kapitolách 2 a 3. Poměrně obsráhlá

kapitola 4 je zanéřena na vznik uhlí a uhelnou petrologii obecně, ďe vzhledem k zaměření

práce je detailní rozpracoviání podkapitol, zabývajících se touto problematikou,opodstatněné.

Metodika odběru, zptacování vzorků a vyhodnocování naměřených ýsledků uvedená

v kapitole 5 je jasně popsána, jen by bylo pro úplnost vhodné uvést, na záMadé kteých složek

se počítají indexy TPI, GI, VI a GWI' Diplomantka ana|yzova|a |29 vzorků uhlí, což při 3

nábrusech zkaždého vzorku představovalo provést detailní mikropetrograÍickou ana|ýzu 387

nábrusů. Kromě mikropetrografického složení byl stanoven u každého vzorku obsďr popela a

obsah vody. Pro úplnost by bylo vhodné stanovit nějaký parametr, vyjadřující sfupeň

prouhelnění (obsah prchavé hořlaviny v hořlavině V duf nebo odraznost vitrinitu Ro)'

V kapitole 7 (diskuze) je detailně ana|yzovrín výskyt jednotlivých macerálů a
macerálových skupin s ohledem na podmínky v rašeliništi a uvedená fakta svědčí o
prosfudování mnoha literrírních podkladů.

Interpretace výsledků a vyvozené závěry uvedené vkapitolách 8 a 9 jsou logické a
jasně formulované.

K předložené práci bych měla několik připomínek:

. diplomantka v mnoha případech cituje v textu literaturu, která se v semÍlmu použité

literafirry nevyskytuj e,



/
- na str. 28 při oznaěení čísel slojí v texfu není zdůrazrrěno, že se jedná o tm. žofínské

číslovríní' obr. 8 je zrcadlově obrácen,

- str.29 : obr. 9 je opět zrcadlově otočen a v popisu obriízku by měla b1it uvedena

zobr azov aná č ást pánve,

- str.49, 50: mezi vyěleněnými a popisovanými mikrolitotypy postrádtlm trimacerity,

. str.52: komentař k hnědému uhlí nezapadá do náplně práce,

- str.61.. oznaěení Aa, Ad nesprávné _ indexy,

- str.63: formulace, že zastoupení liptinitu kolísá od 0 je poněkud zavádějici,protoŽe

nulová hodnota se podle tabulek vyskytuje pouze v jedné tenké poloze lesklého uhlí

- v závéruje uvedeno, že,,uhlí sloje Prokop zahrnuje matné a matné páskované orto až

metatypy.., což p|ati všeobecně v pánvi, ale nikde v práci nejsou uvedeny parametry,

určující stupeň proúelnění úelných vzorků v analyzovaném profilu.

Literatura:

- Výběr studijních pramenů je dostatečně široký (česká i zahraniční literatura), ale v

mnoha případech autorka cituje v texfu literaturu, která se v seznamu použité

literatury nevyskytuj e.

Zformá|ni strránky je práce na velmi dobré úrovni _ jak grafické dokumentace, tak

jazykové stránky. Překlepy nejsou příliš časté, i když někdy kuriózní (subarktických místo

subakvatických _ str.72), místy není zatovnaný text.

obrazová fotodokumentace je na velmi vysoké úrovni' v tabulkách by bylo vhodné

graficky oddělit jednotlivé macerálové skupiny. RovněŽ výsledný diagram je velmi vystižný,
jen vertikální měfftko je skryto ve vazbě.

Celkové hodnocení:

Diplomová práce odpovídá uvedenému zaďání, přináší nové poznatky v oblasti analýzy

vyvoje rašeliniště sloje Prokop a qfsledky zjištěné v riímci řešení diplomové práce jsou

vhodné pro publikaci.

Autorka splnila cíle stanovené v zadáni

hodnotím práci

výborně

V ostravě 25.5.2005

práce, doporučuji předloŽenou práci k obhajobě a
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