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Habilitační práce je zaměřena na dříve poněkud opomíjenou problematikou 

metakarbonátových a skarnových hornin na Slovensku.  

Je složena ze dvou částí: (A) úvodní na stranách 7–38 stran (z toho Sumarizaci výsledků na 

stranách 24–35 a závěr na str. 36) a části (B) - viz seznam přiložených publikací autora na str. 

39–40. Těchto 18 publikací (4 impaktované, 11 scopusových a 3 recenzované publikace 

zaujímají cca 4/5 předkládané habilitační práce. Nejstarší práce je z roku 2009, nejnovější (10 

prací) pocházejí z let 2016–2020. Z uvedených publikací jich bylo 11 zveřejněno v Bulletinu 

Mineral.-petrolog. odd. Národního muzea v Praze - časopis v databázi EBSCO a od r. 2012 v 

databázi Scopus (od roku 2017 přejmenován na Bulletin Mineralogie Petrologie). Následuje 

Mineralia Slovaca (3 práce) a časopisy Minerals (2 práce), Geological Quarterly a Turkish 

Journal of Earth Sciences.  

Autor se velmi podrobně věnoval zejména minerálním asociacím mramorů a menších 

doprovodných, vesměs ložiskově neproduktivních skarnů. V tomto směru jsou jeho všechny 

takto zaměřené publikace pro Slovensko průkopnické, dobře vědecky podložené a zpracované 

na vysoké odborné úrovni. Mezi pracemi dominují ty, které jsou zaměřeny mineralogicky-

petrologicky, ve dvou případech se navíc informace o mramorech a skarnech uplatnily v 

metodické sféře a v aplikovaném výzkumu.   

 

(A) Úvodní kapitoly 

vysvětlují na začátku terminologii metakarbonátových hornin v rámci klasifikace IUGS, 

založené na modálním zastoupení indexových minerálů (mramory musí obsahovat 50-100 % 

kalcitu, resp. dolomitu, aragonitu). Hlavní silikátové minerály (nad 5 mod. %) se mohou 

vyjadřovat adjektivem, např. tremolitový mramor. Autor i velmi výstižně vyjádřil 

nejednotnou a složitější terminologii skarnů, opět s použitím modernější zahraniční literatury. 

Snad jen údaj o interakci hydrotermálních fluid (str. 10) nebývá v případě skarnů takto 

chápán, zmiňují se spíše „magmatická nebo metamorfní fluida. Poněkud postrádám některé 

údaje významných ruských autorů (uváděn je pouze Zharikov) patrně kvůli hůře dostupným 



publikacím v azbuce. Z nich např. L. I. Šabynin publikoval mnoho prací (včetně tří knih) o 

hořečnatých skarnech, mj. o postmagmatických  přeměnách Mg-skarnů v Ca-skarny (s 

typickým vesuvianem), které na specifických ložiscích bývají dokonce přeměněny v 

greisenizované skarny s Sn-, Be- B-, a  dokonce Li-minerály. Metamorfní procesy (reakce) 

jsou prezentovány jen stručně a přehledně na základě publikace Buchera a Grapese (2011), i 

tam by se jistě našli další autoři, např. pro kontaktní asociace Tracy R. J. et Frost B. R. 

(1991): Phase equilibria and thermobarometry of calcareous, ultramafic and mafic rocks, 

and iron formations. - Reviews in Mineralogy, 26, Mineral. Soc. Amer., 207–289. 

Z hlediska metodiky (od str. 14) lze ocenit komplexnost a to včetně dnes tak často 

opomíjených terénních prací. V publikacích dominuje použití elektronové mikroanalýzy pro 

studium chemického složení minerálů, různých typů jejich zonálnosti a zjišťování teploty 

metamorfózy mramorů. Pro autora je zásadní využívání metod geobarometrických, zejména 

pro mramory důležitá kalcit-dolomitová solvusová geotermometrie, kterou dokonale ovládá. 

Významné je i dříve neznámé využívání rtg-mikrotomografie.  

Sumarizace výsledků (str. 24–35) zahrnuje údaje o velmi perspektivním studiu 

titanitových inkluzí v granátu zmíněnou metodou rtg-mikrotomografie. Třírozměrné 

zobrazování minerálních asociací, příp. dokladů metamorfních reakcí včetně 

metasomatických procesů není zdaleka obvyklé a stálo by zato v příznivých minerálních 

asociacích (zejména v případech hustotního kontrastu mezi minerály, např. zlato-křemen) v 

něm jistě pokračovat. 

Ke studiu metakarbonátů (konkrétním výsledkům) podle jednotlivých jednotek 

veporika, gemerika, meliatika, apod. se mohu vyjádřit jen velmi omezeně, neboť nejsem 

znalcem geologie ani petrologie slovenských Karpat.  

Měl bych proto pouze jen několik poznámek. Kladně hodnotím komplexní popisy 

minerálních asociací a detailní rozlišování jednotlivých etap jejich vývoje všude tam, kde je to 

možné.  I zdánlivě jednoduché mramory mívají složitou historii, mj. spojené se vznikem 

několika generací kalcitu (i dolomitu). Kalcity podléhají reekvilibraxi v retrográdním režimu 

(proto se také využívá pro zjištění maximálních „peak teplot“ dolomit-kalcitovým 

termometrem inkluzí kalcitu zcela uzavřených v metamorfních silikátech, čehož je v 

dvojrozměrném prostoru výbrusů obtížné dosáhnout). Z tohoto důvodů autor používá 

konfrontace různých metod. Za příklad správného přístupu lze označit srovnávání PT 

podmínek vzniku mramorů, ovlivněných podstatně složením H2O-CO2 fluidní fáze, s 

podmínkami stanovenými v přilehlých horninách jiného chemického a texturního složení. 



Často se zapomíná, že každá hornina nese o podmínkách vzniku metamorfovaného komplexu 

jiný typ informací. Dalším příkladem seriózního přístupu k interpretacím je nejen samotné 

zjištění magnezio-riebeckitu v mramoru, ale hlavně informaci o koexistenci poloh mramorů s 

modrými břidlicemi. Samotný magnezio-riebeckit  totiž neznamená nezbytné uplatnění 

(U)HP-LT metamorfózy; tento minerál vzniká v mramorech specifického chemického složení 

i za běžných středotlakých podmínek metamorfózy. 

Závěry habilitační práce (str. 36) odpovídají množství poznatků získaných za dlouhou 

dobu výzkumů. Záměr pokračovat ve výzkumech mramorů a skarnů Slovenska rozhodně 

podporuji, může přinést další nečekané poznatky. Ideální by bylo, pokud se podaří nacházet 

jejich nové lokality, zaměřit se na metakarbonáty s podílem dolomitu a na zjištění některých 

akcesorických minerálů jako je např. ilment-geikielit, zirkonolit (umožňuje i datování) či 

baddeleyit. Jsou známy jejich výskyty jak z alpských lokalit i v moldanubiku Českého 

masivu, příp. výskyt borátů ve skarnech. 

(B) Přiložené publikace 

Všechny přiložené práce prošly už dříve řádným recenzním řízením a jejich kvalitu 

nelze v tomto směru zpochybňovat. Vyjádřím se k nim proto souborně a zároveň navrhuji, 

aby autor v rámci habilitačního řízení vyjádřil svůj názor na níže uvedené předložené otázky, 

či spíše poznámky oponenta. Práce vynikají většinou komplexností a využitím různých typů 

klasifikačních diagramů a obrázků, včetně fotodokumentací odkryvů i vzorků. Velmi 

podrobně jsou uvedeny metodiky, obrázky detailní zonálností minerálů, rozpočtené analýzy. 

V seznamech literatury poněkud postrádám publikace, věnované rumunským skarnům, kde by 

se dala očekávat podobnost se skarny slovenských Karpat (např. Ciobanu and Cook (2004) 

Skarn textures and a case study: the Ocna de Fier-Dognecea orefield, Banat. – Ore Geology 

Reviews, 24, 315-370). 

Poznámky a otázky: 

Zaznamenal jsem (v Příloze 1) citované i další práce P. Ružičky (et al.) na téma 

aplikací rtg. mikrotomografie.  1) Z jakého důvodu nebyly použity do habilitace? Byly 

nerecenzované? 

Při výpočtech metamorfních podmínek byly použity různé moderní metody, programy 

(např. PERPLEX 07) a výpočty, což nepochybně zvyšuje úrovně publikací. V problematice 

mramorů bývají často pro zobrazení asociací používány PTX, resp. TX-diagramy, které 

vyjadřují vznik a složení ve vztahu k molárnímu podílu XCO2 (XCO2 = CO2/CO2+H2O), někdy 



se pracovalo i s dalšími složkami (NaCl, HF, CH4). Tyto diagramy v pracích postrádám. U 

asociací mramorů a zvláště pak skarnů je složení fluid (interní versus externí) zcela zásadní 

pro stabilitu minerálních asociací a domnívám se, že by bylo takové zobrazení asociací 

vhodné. 

2) Z jakého důvod nebyly TXCO2 diagramy uplatněny? Jsou zastaralé nebo neposkytují 

potřebná data? 

 

3) str. 34 - Kde byl zdroj Al pro chloritizaci forsteritu?  

Šlo o retrográdní proces - existují reakční lemy chloritu mezi forsteritem a spinelem? Nebo 

primární HT v podmínkách lokálně zvýšené aktivity H2O ? (chlorit může být stabilní až do T 

800°C)  

4) Byl někde zjištěn případ koalescence (spojování) jednotlivých zrn odmíšeného dolomitu 

do samostatných agregátů?  Vede např. ke vzniku postmetamorfních dolomitových proužků v 

původně relativně homogenní metakarbonátové hornině. 

5) Jsou na Slovensku oblasti vulkanitů-subvulkanitů se zrudněním typu „porphyry/skarn 

ores“, kde by se mohly vyskytovat hořečnaté skarny s možným Ca-, greisenovým 

overprintem? 

* * * 

Předloženou habilitační práci považuji za kvalitní. Jak jsem zmínil už v úvodu, autor vykonal 

velkou průkopnickou práci na poli výzkumu mramorů a skarnů na území Slovenska. Do 

budoucna bych z tohoto důvodu doporučoval zveřejnit některé vybrané poznatky v 

mezinárodně dostupnějších publikacích v anglickém jazyce.  

* * * 

Doporučuji přijmout tuto habilitační práci jako základ pro úspěšné habilitační řízení na 

Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

         

 

V Brně 22. 10. 2021     RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. 

Mineralogicko-petrografické odd. 

Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6. 

659 37 Brno, ČR 


