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Předložená práce je moderně pojatou studií, která shrnuje a rozšiřuje možnosti, jak lze pomocí 

kombinace řady výzkumných metod určit původ karbonátových hornin (zejména do různého 

stupně metamorfovaných krystalických vápenců), použitých v historických stavbách nebo 

artefaktech. Práce využila prakticky všechny geovědní metodické postupy, které byly dosud 

pro tento účel ve světě aplikovány. Za velmi cenné považuji, že škála metod pro určení 

provenience byla v rámci této doktorské práce rozšířena o využití Ramanových spekter 

uhlíkatých látek, které jsou v krystalických vápencích na řadě lokalit Čech a Moravy 

přítomny. Zřejmě se jedná o první aplikaci této metodiky pro určení provenience 

krystalických vápenců ve světe. 

Práce se skládá z 62 stran vlastního textu (včetně obsáhlého seznamu citované 

literatury, téměř 200 položek) a ze čtyř rozsáhlých příloh. Dvě z těchto příloh představují 

články, které jsou v tisku, resp. jsou přijaty k tisku, v mezinárodních časopisech s 

impaktovým faktorem (International Journal of Earth Sciences, vydavatel Springer, IF 1,719; 

Journal of Cultural Heritage, vydavatel Elsevier, IF 0,603), jedna příloha je další rukopis 

předložený do Special Publication, Geological Society of London a poslední rozsáhlá příloha 

je katalog analytických a obrazových dat všech zpracovávaných vzorků. Ta je cenná také tím, 

že bude využita jakou součást národního atlasu kamenických surovin České republiky. Celá 

práce je předložena v anglickém jazyku. 

Autorka disertační práce využívala data jednotlivých použitých metod hlavně jako 

nástroje pro nalezení rozdílů a shod mezi jednotlivými lokalitami (historickými lomy) a 

zkoumanými artefakty, za použití odpovídajících statistických metod. Nesnažila se ale do 

větší hloubky interpretovat data samotná z hlediska možných příčin vzniku jejich variability. 

V takové interpretaci spatřuji další značný potenciál získaných dat, který dosud nebyl plně 

využit. Například data o poměrech stabilních izotopů uhlíku a kyslíku karbonátu studovaných 

hornin nesou informaci jak o prostředích vzniku nemetamorfovaných prekursorů těchto 

hornin, tak i o míře metamorfního přepracování a některých charakteristikách metamorfních 



procesů. Souhrnné zpracování izotopových dat z metamorfovaných a nemetamorfovaných 

karbonátových hornin se před lety pokusil realizovat tým vedený doc. J. Hladíkovou, 

výsledky ale nebyly v dostatečné míře publikovány. Tento menší zájem autorky předkládané 

disertační práce o příčiny variability některých sledovaných parametrů se projevuje i v tom, 

že některé geneticky zaměřené studie ze zkoumaných lomů nejsou v disertační práci citovány. 

I když vím, že uvádění vlastních prací působí nepatřičně, zmíním alespoň práci týkající se 

mimo jiné i lomu v Bohdanči: Žák K., Sztacho P. (1994): Marbles, calc-silicate rocks and 

skarns of the Moldanubian Unit (Bohemian Massif): Carbon and oxygen isotope and fluid 

inclusion constraints on their formation conditions.- Proceedings 29th International 

Geological Congress, Kyoto, Part A, Metamorphic reactions: Kinetics and mass transfer, P. 

39-49. T. Nishiyama and G.W. Fisher eds., VSP International Science Publishers. Zeist.). 

Metodika, uvedená v souhrnné části práce, je poměrně stručná a odkazuje na 

metodické kapitoly publikací, zařazených jako přílohy. Nikde však není uvedeno, jakým 

způsobem byla volena místa odběru vzorků v lomech, což je při známé variabilitě řady 

sledovaných parametrů v čočkách krystalických vápenců důležitý prvek, ovlivňující podstatně 

zjištěnou variabilitu dat. 

S tím souvisí i další otázka, kterou považuji za důležitou. Tedy jaký počet vzorků z 

daného lomu (a jakým způsobem vybraných) je dostatečný k popisu variability sledovaných 

parametrů. V práci se uvádí, že počet vzorků byl volen podle makroskopické homogenity 

vzhledu horniny, což však v některých případech nemusí postačovat k postižení variability 

těch parametrů, které makroskopickým hodnocením postihnout nelze. Celkem bylo v rámci 

této práce studováno 84 vzorků hornin z celkem 29 historických lomů, což představuje při šíři 

použitých metod velký objem analytické práce. V průměru to ale odpovídá necelým třem 

vzorkům na lokalitu, což je počet, který subjektivně hodnotím jako poměrně nízký. 

Metodicky bych považoval za vhodnější studovat nižší počet lokalit, s větším počtem vzorků 

na každé z nich. Předpokládám, že autorka disertační práce objasní v diskusi během obhajoby 

metodiku volby vzorkovacích míst v lomech a svůj názor na vztah mezi skutečnou přírodní 

variabilitou sledovaných parametrů a zjištěnou variabilitou. 

 

Formální chyby, nepřesnosti, terminologie: 

Práce je kvalitní nejen po stránce obsahu a rozsahu ale i po stránce formální. Jazyková úroveň 

anglicky psaného textu je velmi dobrá. Překlepů a zjevných jazykových chyb je naprosté 

minimum. Níže upozorňuji na některé drobnější formální nepřesnosti, kterých se žádná 



obsažná práce nevyvaruje. Vzhledem k tomu, že je jejich počet velmi malý, nijak nesnižují 

velmi dobrou úroveň doktorské disertační práce. 

1/ Abstract, str. v: kappa data je do jisté míry odborný slang, správněji magnetic susceptibility 

data. 

2/ Abstrakt, str. vi: místo Ramanovy spektra je správně Ramanova spektra. 

3/ Vzhledem k zaměření práce bych považoval za vhodné, vysvětlit hned na počátku úvodu 

chápání termínů crystalline limestone a marble v petrologii, oproti chápání termínu marble v 

kamenické a sochařské praxi. 

4/ Část 2, str. 13: pro identifikaci složení minerálů by bylo správnější místo elektronové 

mikroskopie uvést elektronové mikroanalytické techniky. 

5/ Mapka použitá v obr. 2 má české texty, což by v anglicky psaném textu být nemělo. 

6/ Seznam literatury a nepřesnosti v citacích: 

Pokud je práce psaná v angličtině, mělo by být řazení citací v seznamu literatury poplatné 

anglické abecedě, tedy bez ohledu na háčky a písmeno CH řazeno v rámci C. Systém řazení 

citací v seznamu literatury kromě toho není jednotný. Většinou jsou citace řazeny abecedně 

jen podle jména prvního autora a potom již chronologicky (např. Barbin et al. 1992, Barbin 

1999), někde je však obvyklejší systém s abecedním pořadím podle jmen dalších autorů (např. 

Herz 1988, Herz 1990, Herz a Wenner 1978). Systém řazení by měl být jednotný. Citace 

Unterwurzacher a Polleres (2005) je v textu na straně 9 citována jako Unterwurzacher et al. 

(2005). Citaci Henry et al. (2003), str. 40, jsem nenalezl v seznamu literatury. Některé zkratky 

použité v seznamu literatury (např. zkratka ČMG u citace Chlupáč a Hladil, 1992) 

neodpovídají běžným zvyklostem. 

Malá část dat, využitých v této doktorské práci, pochází z diplomové práce uchazečky 

(Šťastná A., 2004, diplomová práce na Přírodovědecké fakultě UK Praha). Jedná se o 

nepodstatný podíl dat, který byl v rámci doktorské práce mnohonásobně rozšířen a metodicky 

překonán. Přesto by tato diplomová práce měla být podle mého názoru v doktorské práci 

citována. 

7/ Appendix A: správné jméno časopisu, ve kterém je článek v tisku, zní International 

Journal of Earth Sciences (nikoliv Science). U přijatých článků v tisku je užitečné uvádět 

číslo DOI, které umožňuje okamžité nalezení dokumentu. 

 

 



Závěr 

Závěrem mohu zodpovědně konstatovat, že autorka doktorské disertační práce Mgr. Aneta 

Šťastná prokázala schopnost samostatné a tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. 

Předložená práce splňuje všechny požadavky, kladené na doktorské disertační práce programu 

aplikovaná geologie v rámci doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Její přijetí k obhajobě plně doporučuji. 
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