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řosouzení diplomové práce

Autorka pr áce T er eza Hlásková
Název: oo.Petrografieo mineralogie a geochemie jemnozrnných fluviátních sedimentů

v prostoru Libeň - Klecany..

Diplomová práce je zaměřena na petrografickou, mineralogickou a geochemi.ckou

charakteristiku vzorků od.b.u'.p.t' jednak zkotý vybraných potoků, kÍeré se vlévají do

Vltavy na ílzemi Prahy' a jednak ze samotného kory.ta Vltavy 
-y 

t'.::T 
'mezi 

Libní a Klecany'

Studovanými toky jsou Ď1atranský, Litovický, Šárecký a Unětický potok. By|a zaďána

Geologickým ústavem AV ČR vPraze, původně jako součást interního grantového projektu

,,Erozii, j<umulační a postdep oz1čni p'ó"esy v Íičtli nivě po velké povodni v srpnu 2002,,

AVČR - IAA 300130505.

Během prvních fázi by\y zpřesněny konkrétní^ cilre a práce byla nás1eóné zaměřena

především na vysledovát.ú změn ve sloiení valounů a jemnozrnných sedimentů vříčním

korytě ve směru toku, určení příčin těchto změn(vzdálenost od zdrojoých hornin' zástavby a

komunikaci,, zÍtv\s|oát na odohosti materiá]rv atd'), studium transpoftI téžkých minerálů

v menších tocích aieiict' zdroji, stanovení zrnitostních frakcí vzorků sítováním a objasnění

zmén zrnitosti, posóuzení stavu antropogenního ovlivnění výplně koryta na zák|adě

pi"a,n,,i"h bodů, znečištění potoků téžk-ym| kovy (Hg,-A'g, As, Cd, Cu,-Pb,.ZryBi, Sb, Sn a

W) a následné srovná ni ýchózích dat ze ,p,aco,á,aných lokalit s qýsledky j iných projektů.

Diplomantka se v prvním roce práce věnovala podrobné rešeršní práci, kde zhodnotila

nejen ďata váahující se přímo k její práci, .?l" záraveř+ k problematice povodní a

seáimentárních protesů s ními so.'.'uisě1ících. Její rešeršní práce je uložena v knihovně

geologického úsiavu AVČR. Během jarních a letních terénních praci zmapovala a odebrala

í,o,w zkorý studovaných potokň. Jejich zpracovini předchazelo studium metodiky

urěování těžké minerální frakce.a geochemickýctr ana|ýz. V druhém roce (podzim 2005) byla

prácediplomantky )Ácr"nupredň'sim nawpÍacováni geoc|temických anaLýz a ana|ýztěžké

minerální frakce. Poslední óá,,t ,p,u"ováni prérce (zima 2006) by]'a zaméřena pouze na

st ati st ické zpr acov áni a ínterpr etace ziskaný ch ý sl edků.

Ziskané výsledky víceméně poÍvrzují všeobecně známé poznatky. Petrografický

materiáI antropogenně ovlivněných potoků v pŤeváŽné většině případů odpovídá horninám

podloží. aotrópógenní horninoue 
"nieistcní 

je nejmarkantnější u cizorodého materiálu jako

splach posypu 
". 

šihi.. éi z|okíůnich stavebních úprav, ovšem samočistící schopnost koryt

já po*c,',ď veká a Ize vystopovat pouze nejmladší. antropogenni impakty' Sedimenty

menších toku jsou poměrně nevytříděn3, 1"ii9t' irnitostní složení závisi na mnoha faktorech'

Především je to lokálně vystopovatehý vliv morfologie koryta,' pŤítomnost organiky a

antropogerrní činite|. Minerální asociacó ve studovaných potocích jso9 poměrně bohaté.

Koncentrac e těžkych minerálů kolísá v závislosti na petro|og1i, vzdiůenosti zdrojových

hornin, na jejich stálosti, zrtitostni frakci a antropogenním vlivu. Vjednotlivých potocích

nelze vysleáóvat jeďnoznaěný trend v mineralogickém složení. Z geochemického hlediska je

patrné ve všech"potocích iyrazné nabohacení stříbrem, kadmiem a bismutem. Vysoké

toncentrace jsou i v případě uiseo.'. Kontaminacetěžkými kovy byla pozorována především u

Litovického potoÉa. Sóvnáním s prací jiných autorů je zÍejmé, že u tohoto potoka došlo za

posledních deset let k nabohacenitěžkým\ kovy.
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Práce byla koncip ována tak, aby diplomantce bylo umožněno samostatné rozhodování o

použité metódice a dalším směrování práce' Diplomantka po celou dobu aktivně

spolupracovala, diskutovala a sama navrhovala další postup práce. Všechny společně

iavrŽené postupy práce samostatně splnila v řádném termínu. Terénním a laboratorním

pracem .'ěno,,uíá d-esítky hodin, v rámci možností, které zadané téma dovolovalo ziska|a

velké množství dat, které interpretovala samostatně. V poslední fázi zpracováni práce

publikovala část výsledku v časopise Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.

interpretace ziskaných výsledků jsou adekvátní nosnosti zadaného tématu a množsvtí

ziskiných dat'Prfuciproto hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji tímto k obhájení.
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