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Habilitačná práca predložená RNDr. Janou Fridrichovou, PhD. demonštruje špecializovaný 

kryštalochemický výskum na vybratých mineráloch s gemologickým potenciálom, čiže takých 

minerálov, ktoré sú dostatočné veľké na špecializované spektroskopické štúdium, sú homogénne, 

aj transparentné. V štúdii sú aj forenzné aplikácie spektroskopických poznatkov a veľká pozornosť 

je venovaná identifikácii chromofórov a luminoforov resp. fyzikálno-chemickému základu 

sfarbenia minerálov. Habilitačná práca zhŕňa viacročné výsledky výskumnej práce v oblasti 

gemologického výskumu, ktorý v našom prostredí nie je ešte celkom udomácnený. 

V úvode sú predstavené atribúty kryštalochemického výskumu a stručne aj kryštalochémia 

minerálov vybratých  pre tento druh výskumu. V tejto časti ale nadbytočne pôsobí opis minerálov, 

o ktorých sa už v ďalšom podrobnejšie nehovorí, napríklad zirkónov, topásov alebo granátov. 

Nasledujúce poznámky ku gemologickému výskumu a zvlášť k forenznej gemológii sú už úvodom 

k výsledkovej časti, ktorá je vo svojej podstate elaborátom priložených publikácii. Forenzné 

aplikácie sú spomenuté značne okrajovo ale za zmienku stoja experimenty s oxidáciou železa 

zahrievaním v beryloch alebo v turmalínoch, resp. využitie UV/Vis/NIR absorpčnej spektroskopie 

pri identifikácii umelých diamantov.  

Kapitola venovaná metodológii mohla poskytnúť pre nezainteresovaných pohľad ako 

realizovať výskum drahých kameňov, ale táto kapitola je vo svojej podstate len stručný opis 

použitých metód a spracovaná je len na čosi viac ako jednej strane. Je to škoda, lebo na strane 53 sa 

deklaruje, že gemologický výskum sa odlišuje od tradičných mineralogických postupov a nejde asi 

len o to, že sa nedá na identifikáciu využiť mikrosonda. V metodológii by sa žiadalo podrobne 

opísať základné gemologické techniky aj s fyzikálnymi princípmi. Celkovo úvod k výsledkovej 
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časti s priloženými citáciami je príliš stručný a bez zjednocujúcej línie, ktorá by ucelene predstavila 

genetické a fyzikálnochemické dôvody, prečo sa minerál stáva gemologicky zaujímavým.    

Výsledková časť je venovaná z výskumu berylov na štyroch lokalitách v Namíbii 

(pripravovaná publikácia), jednej v USA a jednej zo Západných Karpát, kde ide o opis berylu zo 

Soliska vo Vysokých Tatrách viazaného na granity I-typovej skupiny. Spätosť berylu s granitom 

typu I sa tu prejavila očakávaným zvýšeným obsahom Fe a Mg a vyšším obsahom Na, Ca, Sr bez 

výraznej prítomnosti alkalických prvkov ako Li a Cs, ktoré sú naopak typické pre 

vysokofrakcionované felzické systémy v Namíbii, resp. v beryloch, kde substitúcie sú prednostne 

viazané na tetraedrické domény. Červená farba berylu z Utahu (USA) súvisí s prítomnosťou Mn vo 

vyššom oxidačnom stupni, ktorý spôsobuje Jahn-Tellerové deformácie. Výsledky 

výskumu štrnástich zeleno sfarbených berylov rôznej genézy bol s cieľom sledovať závislosť 

zelenej farby na obsahu stopových prvkov pričom sa ukázalo, že len beryly s vyšším obsahom Cr 

sa dajú označiť za smaragdy, ostatné, aj tie s vyšším obsahom viacvalentných prvkov 

v oktaedrických pozíciach ako Fe, sú zelené beryly. Veľa pozornosti po stránke obsahu 

chromofórov sa venovalo elbaitom - drahokameňovým varietam turmalínov. 

Šperkársky vhodné sa ukázali záhnedy známe z mnohých lokalít vo Veporickej jednotke 

Západných Karpát. V tomto prípade boli skúmané spektrá záhned od Revúcej Veporickej jednotky 

a z Tribča, pričom zistili sa detaily mechanizmu absorpcie svetla spôsobujúcich dymové sfarbenie. 

Prekvapujúce je zistenie gemologického potenciálu sfaleritov z aktívnej bane na zlato v Hodruši. 

Štúdium jednokarátových brúsených sfaleritov preukázalo dve farebné variety, ktoré pre ich 

transparentnosť majú veľký šperkársky potenciál. Na záver sa práca venuje drahokamovým 

odrodám vybrúseného veľkého žltého apatitu zo žíl v serpentinite pri Muránskej Dlhej Lúke. Tieto 

apatity sú priamo porovnávané s apatitmi Durango, hoci ich genéza aj chemické zloženie je značne 

odlišné.  

Dosiahnuté výsledky sú dôležité z hľadiska gemologického poznania a to je silná stránka 

práce. Nedostatkom štúdie je značná heterogenita výskumu bez priameho prepájania  výskumných 

tém a stmeľujúceho záveru. Práca mohla byť užšie zameraná napríklad len na beryly a metodológia 

by sa stala údernejšia. Na druhej strane diverzita a širší záber výskumu má svoje pozitíva pri výuke. 

Nasledujúce otázky do diskusie vyplývajú práve zo slabšie rozvedenej metodológie:  

1. Metodológia gemologického výskumu dáva návod ako realizovať nedeštruktívny 

výskum v postupných krokoch. Aké sú optimálne výskumné postupy pri 

gemologickom výskume? 

2. Aké sú najčastejšie genetické a fyzikálnochemické dôvody prečo sa minerál stáva 

gemologicky zaujímavým?  



3. Ktoré fyzikálno-chemické kritéria sú z gemologického hľadiska hlavným znakom 

pre identifikáciu umelého pôvodu napríklad diamantu, berylu a turmalínu?    

4. Záhnedy sú vo Veporickom kryštaliniku známe z alpských žíl pretože tu 

v porovnaní s Tatrickou jednotkou bola alpínska metamorfóza intenzívnejšia 

a dosiahla až amfibolitovú fáciu. V prípade študovanej záhnedy z Tribča 

predpokladáte podobnú genézu? Na strane 14 je Slovenská záhneda s veľkým S. 

Ide tu už o obchodné meno?  

5. Terciérne citrónovožlté Durango apatity majú typicky vysoký obsah LREE a sú to 

fluorapatity. Naproti tomu žlté apatity z Muránskej Dlhej lúky prezentované 

v periodiku Minerals sú hydroxylapatity a v zázname ich vzácnych zemín 

dominujú tie ťažké a za hlavný chromofór sa označuje Nd, Sm, Pr a Dy ltoré sú 

v porovnaní s apatitmi Durango v nízkych koncentráciách. Od čoho sa odvodzuje 

farba apatitov Durango? Prečo apatity v granitoch Západných Karpát (pozri napr. 

Broska et al. 2004) sú aj s vyššími obsahmi LREE obyčajne číro biele a len 

zriedkavo žlté?  

RNDr. Jana Fridrichová, PhD., hoci je väčšinou v pozícii spoluautora, má výborne 

zvládnuté metodiky gemologického výskumu a patrí na Slovensku medzi vedúce osobnosti, ktoré 

rozvíjajú a aplikujú gemológiu aj do forenznej praxe. Napriek značnej heterogénnosti výsledkov 

predložená habilitačná práca je konzistentná svojim zameraním na výskum minerálov 

drahokamovej povahy. Preto predloženú prácu považujem za dôležitý príspevok k rozvoju 

gemologického štúdia na Slovensku a odporúčam ju k obhajobe ako súčasť habilitačného konania.  

 

 

Bratislava 27. 8. 2021 

 

 

RNDr. Igor Broska, DrSc. 

Ústav vied o zemi SAV 

840 05 Bratislava 
   


