
Posouzení dip|omové práce Terezy H|áskové na téma:
Petrografie, minera|ogie a geochemie jemnozrnných f|uviálních

sedimentů v prostoru Libeň - Klecany'

Před|oŽená práce je zpracována ve|mi kvalitně a peč|ivě a je dokumentována
řadou obrázků, tabu|ek a pří|oh. 

-Shrnuje 
přeh|edně dósavadní ioznatky a přináší

řadu nových údajů. Rešite|ka zv|ád|a a vhodně zkombinovala různ'é metody v1i)kumu
a výs|edky dokáza|a dobře prezentovat, vzé4emně sk|oubit a správne vyrrodnoiit.

Připomínky a poznámky:
. NepovaŽuji za pří|i.š vhodné kdyŽ autorka střídavě pouŽívá výrazy ''petrografie,

petro|ogie, petrografický, petro|ogický'' ap.
l Seznam obrázkŮ - obr' 23. a 24' mají stejný název a jde v podstatě pouze o jeden

obrázek.
r lMísto často pouŽitého termínu ''pozad'ová hodnota'. doporučuji pouŽívat vhodnější

''hodnota pozadí,,'
r Na str. 23 v kapito|e 6'2'1' mi neníjasný postup při ''odváŽení vzorku na konstantní

hmotnost 200 g).
r Nikde jsem nenaše| popsán způsob stanovení procentuá|ního zastoupení těŽkých

minerá|ů ve vzorcích, nemohu tedy posoudit hodnověrnost stanovení obsahu s
přesností na 1 oÁ. Podobně mi není jasné, zda se některé minerá|y vyskytova|y i v
akcesorickém mnoŽství, tedy menším neŽ 1 oÁ.

r Něko|ikrát pouŽitý termín ''antropogenní horniny'', i kdyŽ je na str' 34 vysvět|en,
povaŽuji za zce|a nevhodný. Je třeba najít jiné, vhodnější pojmenování, napr.
''horniny nejisté provenience'', nebo''cizorodé horniny''.

r Na str. 1. jsou přeh|edně a stručně vyjmenovány cí|e dip|omové práce. By|o by
Úče|né, kdyby podobně by| v závěru uveden stručný výčet dosaŽených výsiedkLl,
zmíněno co bylo sp|něno vyčerpávajícím způsobem a co se nepodařiio (nebo jen z
části) a proč.

r Přílohy - má-|i některá pří|oha pokračování na da|ších stranách, mě| by na to být
čtenář upozorněn.

V pr9c1 se vyskytuje menší počet přek|epů, zpravid|a ne příliš podstatný ch. Zde
uvádím jen ty závažnéjší:

r Summary, 5. řádek odspoda, ''...Where pyroxene and hvpersten dominate.'.',
r Namísto ''ve vzorkách'' má být '.ve Vzorcích'', viz např. str' 41 a 46'

Před|oŽenou práci hodnotím k|adně a doporučuji přijmout.

Y Praze 28.5.2006.
RNDr Zd.eněkJáborský


