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Metakarbonáty a skarny z vybraných lokalít Slovenska 

Predložená práca pojednávajúca najmä o mineralogických a geochemických 

aspektoch problematiky metamorfovaných karbonátov, príp. skarnov na Slovensku má rozsah 

40 strán (vrátane zoznamu literatúry a zoznamu príloh) a je doplnená 18 prílohami – 

autorovými publikáciami v rôznych domácich i zahraničných časopisoch. 

Po formálnej stránke je práca napísaná koncízne, s logickým usporiadaním jednotlivých 

kapitol. Iba ojedinele sa vyskytujú preklepy, či menej jasné formulácie viet. Drobné nedostatky 

práce majú takmer výlučne formálny charakter, po vedeckej stránke je práca v poriadku. 

Z formálnych nedostatkov by bolo možné vytknúť nasledujúce: 

- abstrakt nie je celkom vhodne napísaný. Je to totiž prierez prácou (akýsi rozšírený komentár 

obsahu – teda „o čom sa čitateľ dozvie v práci“) s odkazmi na riešené granty a pod. Abstrakt 

by mal vystihovať sumár konkrétnych dosiahnutých výsledkov autorovho výskumu (minerálne 

zloženie, p-T podmienky formovania, metamorfné fácie). V predloženej podobe má abstrakt 

skôr charakter „predslovu“. 

- šípky na obr. 1.2 sú trochu mätúce kvôli ich obojstrannému ukončeniu. Šípka pre dolomit 

(spodná) by mala smerovať len vpravo a šípka pre kalcit (horná) by mala smerovať iba doľava. 

Pokiaľ ide o odborné nepresnosti, nie celkom jasne sú formulované nasledujúce fakty: 

- v kapitole  1.2 – Terminológia a klasifikácia skarnov čitateľ nadobudne dojem, že skarny 

vznikajú len pri klasickej kontaktnej metamorfóze (str. 10). Do úzadia sa dostáva, resp. 

nekomentovaný je význam regionálnej metamorfózy pri vzniku skarnov. O tomto sa čitateľ 

dozvie v podstate až v kapitole 1.3 – Fázové vzťahy v metakarbonátoch. 

- v kapitolách 1.2 a 1.3 mohol autor pre ilustráciou uviesť aj schémy zonality skarnov 

(minerálne asociácie), v závislosti od vzdialenosti od kontaktu (magmatit-vápenec, magmatit-

dolomit). 

- v grafoch na obr. 1.4 ( v podstate aj 1.5) podľa Bucher, Grapes (2011) nie sú uvedené 

minerály periklas a brucit, ktoré sú komentované v texte odkazujúcom na daný obrázok. Je to 

zapríčinené tým, že ich vznik závisí od charakteru (a zrejme aj prítomnosti) externého zdroja 

fluíd, teda v asociácii novotvorenných minerálov metakarbonátov  sa nemusia zákonite 

nachádzať? 

- mechanizmus prenosu látok pri metasomatóze (str. 10, bod c) sa môže týkať aj regionálnej 

metamorfózy (parciálna anatexia)? 
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- Lokality v tab. 2.1, kde sú uvedené ich geografické koordináty mohli byť usporiadané podľa 

tektonických jednotiek (resp. popríkrovových formácií), obdobne ako v tab. 3.1. 

- Sinecký komplex (str. 25) je uvedený ako rulovo-svorový komplex, čo nie je pravda. Sinecký 

komplex je tvorený nízkymi metamorfitmi charakteru fylitov s telesami karbonátov. Naopak 

stredno-  až vyššie metamorfované horniny: svory a amfibolity sú charakteristické pre komplex 

Ostrej a ruly pre klenovecký, resp. pre hybridný komplex (v zmysle Bezák 1988). Pritom je 

pozoruhodné je, že v publikácii týkajúcej sa danej oblasti (príloha 2) je litológia sineckého 

komplexu charakterizovaná správne. 

Vo všeobecnom texte práce mohol autor doplniť nasledujúce veci: 

- Napriek tomu, že v sumárnej časti habilitačnej práce je uvedená tabuľka s geografickými 

koordinátami a začlenením študovaných lokalít do geologickej stavby Západných Karpát (ZK), 

mohla tu byť uvedená jednoduchá tektonická schéma ZK s vyznačením týchto lokalít (kvôli 

lepšej prehľadnosti). 

- p-T podmienky metakarbonátov získané počas autorovho výskumu mohli byť (tiež kvôli 

zlepšeniu prehľadnosti) uvedené v sumárnom diagrame metamorfných fácií (napr. v práci 

Nelson 2004). Jednoznačne by tak vynikli rozdiely p-T podmienok vzniku metakarbonátov na 

jednotlivých lokalitách, resp. v rozdielnych tektonických jednotkách. 

Z hľadiska použitej metodiky autor pre svoj výskum použil vhodne vybrané moderné metódy 

mineralogicko-geochemického výskumu. Zvlášť (v kladnom zmysle slova) je potrebné 

zdôrazniť, že jeho práce v ktorých použil metódu RTG mikrotomografie, v podstate patria 

medzi pionierske práce s použitím tejto metódy v mineralogickej „západokarpatskej“ 

literatúre. 

Publikačná činnosť autora je primeraná až mierne nadpriemerná. V databáze „researchgate“ 

má autor uvedených (okrem iného) 35 odborných článkov v domácich i zahraničných 

časopisoch, 6 príspevkov z domácich aj zahraničných konferencií a tiež aj spoluautorstvo na 

kapitole v odbornej, vedeckej publikácii. Publikácie, ktoré autor uvádza ako prílohy 

habilitačnej práce predstavujú články uverejnené v karentovaných časopisoch, resp. 

v časopisoch evidovaných v databáze SCOPUS. Je potrebné podotknúť, že z 18 publikácií 

(prílohy k práci) je až v 15 prípadoch uchádzač prvým autorom a v jednom prípade druhým. 

Predložená habilitačná práca je spracovaná na vysokej úrovni a jednoznačne dokumentuje 

erudovanosť autora v danej problematike. Výsledky autorovho dlhoročného výskumu sú 

originálne a dokresľujú „biele miesta“ v problematike regionálnej a kontaktnej metamorfózy, 

tiež aj mineralógie metakarbonátov, či skarnov v západokarpatskej oblasti. Získané teplotné 

údaje rekryštalizácie kalcitu zo študovaných lokalít vo veporiku dobre korešpondujú s údajmi 

iných autorov a tiež aj s teplotami vzniku alpínskej karbonátovej a kremenno-sulfidickej 

mineralizácie. Okrem rýdzo vedeckého smeru autorovho výskumu je potrebné vyzdvihnúť aj 
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aplikovaný smer (aplikovaná mineralógia), najmä v prípade štúdia mramorov z lokality 

Bohúňovo pre výrobu laboratórnych hárkov papiera (mramorové plnivo). 

Vyššie uvedené drobné nedostatky nemajú prakticky žiadny negatívny vplyv na kvalitu práce, 

sú predovšetkým formálneho charakteru. Niektoré moje vyššie uvedené pripomienky je 

potrebné chápať len ako návrhy pre „vyšperkovanie“ celkového charakteru práce. 

Posudzovaná habilitačná práca svojim rozsahom a obsahom spĺňa vytýčené ciele a prináša 

nové, originálne výsledky v problematike metakarbonátov a skarnov. Je plne porovnateľná 

s obdobnými tuzemskými a zahraničnými prácami  tohto typu. Dr. Ružička sa stal v danej 

problematike uznávaným odborníkom. Dosiahnuté poznatky a skúsenosti dávajú tiež dobrý 

predpoklad pre pedagogickú činnosť a vedenie prác od bakalárskeho po doktorský stupeň. 

Práca RNDr. Petra Ružičku, PhD. spĺňa všetky požiadavky kladené na habilitačné práce, preto 

doporučujem váženej habilitačnej komisii, aby žiadosť o udelenie titulu „docent“ kladne 

prijala. 

 

 

 

 

doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD. 

Banská Bystrica, 12. 1. 2022 

 

Na tomto mieste by som sa chcel opýtať, či v prípade rekryštalizácie kalcitu na lokalite Hnúšťa-

Ostrá ide o hercýnsku, alebo paleoalpínsku metamorfnú udalosť? Pretože v samotnom texte 

habilitácie to nie je uvedené a v prípade karbonátov foederátskej skupiny je alpínsky vek 

metamorfózy jasný. 

Vzhľadom na tému autorovej práce by som sa chcel opýtať, či u nás existuje nejaký ekvivalent 

presláveného modrého mramoru z Nedvědic na Morave? Resp. čím je spôsobené neobvyklé 

sfarbenie tohto mramoru? 

 


