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Na této práci je zejména významné propojení geologických, tj. přírodně-materiálových 

(sedimentologických a sedimentárně-petrologických) přístupů s přístupy technicky-materiálovými 

(ohledně nových fází a struktur vznikajících při výpalu). Autor si zde vytvořil dostatečně košaté pole 

horninových typů pro experimentování s různou dobou, teplotou a jinými podmínkami výpalu - až po 

experimentování s hotovými maltovými směsmi, např. při fyzikálně-mechanických zkouškách.  

Autorův přístup tíhnoucí k detailům struktury, složení a vývoje materiálu považuji za velice správný a 

skýtající mnoho souběžných výsledků, které i když nelze vždy beze zbytku vysvětlit, tak zakládají 

cenné pro návaznosti v celém tomto širším tématu či dílčím oboru. Vysvětlení či zobecnění, pokud 

počet typů hornin dovoluje, je však prakticky vždy podáno - a to napříč přirozenou variabilitou 

vstupního materiálu. Každopádně tu pozitivně vyčnívají mnohá zjištění většího rozměru.  

 

 * Jedním z nich je to, že u hornin barrandienského paleozoika mají jasně lepší predispozici pro silnou 

hydraulicitu materiály jako dvorecko-prokopské vápence v širším slova smyslu, tj. včetně laterálních 

přechodů do typů řeporyjských nebo loděnických, než je tomu u šedo-černých lavic nezřídka 

střídanými tenkými polohami břidlic (z období přídolí, lochkov - pauza - a pak zlíchov ve vyšší části 

spodního emsu). U těchto druhých je to po výpalu a použití s hydraulicitou špatné, i když mají dost 

podobná dopočítávaná mineralogická složení. Autorův závěr je správný tím, že vidí jako podstatnou 

"rovnoměrnost a jemnost rozmístění nekarbonátových minerálů v karbonátech, kde je vlastně 

největší celkový povrch na styku nano- (často amorfních) a mikro-objektů" (volně parafrázováno a 

upraveno podle str. 163, spodní 3 řádky). Nakonec i historicky těžené objemy hornin pražského 

souvrství jsou opravdu dominantní, ač účel těžby měl více důvodů.  

 * Dále se hodí zmínit početná zjištění z úhlu vidění drobného detailu, nebo ta, jež jsou zdánlivě 

uváděná jen pro úplnost. Je to například autorem indikovaná hojná přítomnost autigenního K-živce / 

mikroklinu, který přesahuje i několikrát množství autigenního albitu. Tyto živce uváděl již dříve např. 

Fr. Vacek, okolo r. 2010, a to z přídolí až lochkovu. Význam kaolinitu a K-živce ve vztahu k diagenezi 

stojí rozhodně za další studie. Existují nyní i důkazy o vnitropánevní redepozici mikroklinů z 

lochkovských vápenců do hornin pražského souvrství, do pragu až emsu. 

 

  



 

Rozporuplné přístupy anebo kompromisy: 

* Ne vždy se však podařilo pohled geologa a technika propojit zcela hladce. Již základní stratigrafický 

sloupec přes silurská a devonská souvrství barrandienu (str. 37, obr. 3.4) ukazuje snahu autora zavést 

nové pojmy, jako např. požárské břidlice. Ty jsou kresleny jako laterálně zastupující se člen vůči 

přídolským vápencům. A to tak, že celé požárské souvrství má ostré hranice parasekvence a faciální 

vývoj, že vápenců přibývá nahoru. Problém u těchto propojení je jednak v nedostatečné definici 

požárských břidlic a jejich prostoru, jednak s prolínáním komisně řízeného stratigrafického 

názvosloví, či slovníku.  

 * Také dopočítávaná fázová, tj. minerální, složení mají pro tyto studie svoje klady a zápory. Možná by 

se sneslo více srovnávání či kalibrace s analýzami dílčích zrnek pomocí LA-ICP-MS, nebo XRD na 

koncentrátech? - zde ovšem mění jemné částice fází už samotná příprava materiálu, jako mletí, 

rozpouštění, sušení apod. Tudíž zvolená řešení lze sice považovat za přiměřená, zároveň budou 

muset být s časem opět a opět zlepšována. I automatizovaná mineralogie by se dala použít; současně 

s každou moderní technikou, která půjde do hraničních subkrystalic. / krystalických struktur, což je u 

takovýchto přírodních materiálů docela potřebné nebo vítané. 

 

Závěr: 

Práce je provedena jako klasická, obsažná dizertační práce, která ukazuje velice zajímavé, 

materiálově orientované, technické i přírodovědné znalosti a schopnosti autora.  

Současně je vidět, že jednotlivé části jsou zveřejněny v rámci časopisů s impaktem a jdou spolu 

s aktuálně vyvíjenými a potřebnými tématy v oboru. 

Po stránce technologické tento výzkum přípravy a použití hydraulického vápna a přírodního cementu 

značně zlepšil dosavadní představy a dává dobrý podklad pro praxi – tj. pro cílené studie na vyžádání.  

Já osobně vnímám tuto práci a osobu autora velice dobře a navrhuji, tedy i přes jemný šum (co, čeho, 

provázanost, vazby či křížové odkazy v textu), hodnotit tuto práci jako velice dobrou a velmi 

zajímavou, a jako hodnotný podklad pro udělení vědecké hodnosti Ph.D. 
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