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O P O N E N T S K Ý   P O S U D O K 

habilitačnej práce RNDr. Petra Ružičku, PhD. 

„Metakarbonáty a skarny z vybraných lokalít Slovenska“ 

 

Tento posudok vypracúvam na žiadosť dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. 
RNDr. Petra Fedora, PhD., ktorý ma oň požiadal listom zo dňa 27. októbra 2021. Predložená 
habilitačná práca pozostáva z 40 strán stručne, ale hutne písaného úvodného textu vrátane 7 
obrázkov a 8 tabuliek. Tento text je sumarizáciou výsledkov výskumu habilitanta, ktoré sú 
uvedené v priložených kópiách 18 publikovaných prác. Úvodný text je užitočný pre pochopenie 
špecifickej problematiky rozoberanej v priložených publikáciách.  

V povrchovej geologickej stavbe Západných Karpát majú hlavne mezozoické sedimentárne 
karbonátové komplexy významný podiel. Aj keď len menšia časť z nich je metamorfovaná, a ani 
skarny nie sú veľmi rozšírené, predsa však ich význam pre pochopenie stavby a vývoja 
karpatského orogénu, ako aj pre praktické využitie presahuje ich obmedzené rozšírenie. Tému 
habilitačnej práce preto pokladám za aktuálnu, a úroveň spracovania problematiky za dobrú. 

V sprievodnom texte ku priloženým publikovaným prácam uchádzač najskôr stručne 
charakterizuje predmet svojho výskumu a uvádza terminológiu a klasifikáciu metakarbonátov a 
skarnov. Na to nadväzuje petrologickou charakteristikou minerálnych fázových vzťahov v 
metakarbonátoch pri ich regionálnej a kontaktnej metamorfóze. Tieto procesy potom 
v priložených prácach dokumentuje na reprezentatívnych lokalitách vo viacerých tektonických 
jednotkách Západných Karpát.  

V kapitole o metódach výskumu metakarbonátov a skarnov sa opisujú spôsoby terénneho 
výskumu a odberu vzoriek, ktoré boli následne podrobené radu špeciálnych laboratórnych 
analytických techník. Dr. Ružička charakterizuje princípy a metodiku polarizačnej a elektrónovej 
mikroskopie, elektrónovej mikroanalýzy, RTG mikrotomografie, Ramanovej mikrospektroskopie, 
celohorninových chemických a izotopových analýz, kalcitovo-dolomitovej a muskovitovo-
paragonitovej geotermometrie, fengitového geobarometra, ako aj iných geotermobarometrov a 
použitých softvérových programov. Opisuje aj metodiku technologického výskumu karbonátov 
aplikovaného na ich použitie ako mikromletého plniva v papierenskom priemysle. 

Tretia kapitola je venovaná sumarizácii výsledkov výskumu metakarbonátov a špecifických typov 
skarnov vo viacerých tematických okruhoch. Mikrotomografické merania sa využili na 
zobrazenie titanitových inklúzií v granáte z Ca-skarnu z Malých Karpát, ostatné mineralogicko-
petrologické metódy sa aplikovali pri výskume metakarbonátov a skarnov z vybraných lokalít v 
južnom veporiku, gemeriku, meliatiku a v neovulkanických oblastiach. 
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Z týchto výsledkov ma okrem iných zaujala štúdia tremolitových mramorov z kryštalinika 
južného veporika z vrchu Ostrá pri Hnúšti (sinecký komplex). Autor opisuje a na základe 
kalcitovo-dolomitovej resp. chloritovej a chloritovo-muskovitovej geotermometrie interpretuje 
prográdnu a retrográdnu vetvu regionálnej metamorfózy a ich teplotný režim. Mám ale v tejto 
problematike určité nejasnosti. V komentári sa to nespomína, ale v predmetnej publikácii 
(Ružička et al., 2015) autori vyčleňujú dve oddelené metamorfné udalosti – varísku M1 
a alpínsku M2. Ak to chápem dobre, tak opisované metamorfné asociácie zahrnujú prvú 
generáciu magnezitu a dolomitu±kalcitu1 (kalcit s dolomitovými exsolúciami; 504±11°C a 528–
543±11°C pri 240–330 MPa) viazanú na prográdnu varísku premenu M1, kým prvá alpínska 
asociácia označená M2 (tremolit+flogopit, inklúzie kalcitu v tremolite bez exsolúcií) reprezentuje 
jej prográdnu vetvu a druhá (chlorit+muskovit, mastenec, klinochlór; 293–316°C pri 300 MPa) 
retrográdnu vetvu M2. V sprievodnom texte je to ale podané veľmi nejasne a aby som pochopil, 
o čo vlastne ide, som si musel podrobne prečítať priložený článok. 

Mám k tejto problematike aj otázku do diskusie. Ako aj sám autor cituje, odhady P-T podmienok 
metamorfózy okolitých svorov (Janák et al., 2001) a aj metakarbonátov na samotnom ložisku 
Mútnik (Uher et al., 2002; Korikovsky et al., 2002), indikujú relatívne vysoké, najmä tlakové 
podmienky vrcholu alpínskej metamorfózy metamorfózy (550–600°C pri 700–900 MPa resp. 
520–525°C pri 790–850 MPa), kým v priloženej publikácii sa autori prikláňajú k podstatne nižším 
tlakovým podmienkam alpínskeho metamorfného vrcholu okolo 200–400 MPa (aj na základe 
prác Kováčika, 1996 a Németha et al., 2004). Je tu teda značný nesúlad a otázka znie aký je 
názor habilitanta na podmienky alpínskeho metamorfného píku v južnom veporiku. 

Nedá mi tu tiež neuviesť, že táto tretia kapitola, ktorá je vlastne podstatnou časťou celej 
habilitačnej práce, je napísaná dosť laxne a pre nie celkom zainteresovaného čitateľa, ako je aj 
oponent, miestami aj ťažko zrozumiteľne. Text je na môj vkus a aj na moje vedomosti až príliš 
mineralogicky zameraný, rozkúskovaný s často nejasnými vzájomnými súvislosťami. Chýba mi tu 
tiež komplexnejšia interpretácia priebehu opisovaných metamorfných udalostí napr. vo forme 
P-T dráh a tektono-termálnych modelov. Autor sa tiež nevyjadruje k mikroštruktúram 
a deformačným mechanizmom, ktoré sú v karbonátoch zvyčajne dobre pozorovateľné. 

Moja ďalšia kritická poznámka ku viacerým výsledkom uvádzaným v sprievodnom texte, ale aj 
vo väčšine priložených publikácií sa týka toho, že v niektorých prípadoch (ako napr. 
mikrotomografia) ide len o akýsi predbežný pilotný výskum, kde síce habilitant deklaruje jeho 
potenciálne využitie pri ďalších mineralogicko-petrologických analýzach, avšak zatiaľ to zostalo 
len pri tom a tieto metódy neboli zatiaľ širšie aplikované. Na druhej strane oceňujem, že 
habilitant zvládol a aj širšie aplikoval metódu kalcitovo-dolomitovej geotermometrie na viaceré 
mezozoické metakarbonátové komplexy, v čom mu už prvenstvo nikto neuprie – to aj napriek 
tomu, že jeho merania v podstate len potvrdzujú výsledky predchádzajúcich autorov. Pre mňa je 
len určitým prekvapením to, že teplotné podmienky metamorfózy v jednotke Foederata 
vykazujú stúpajúci trend od JZ (Tuhár) smerom na SV (Dobšinský potok). Pri svojich výskumoch 
v minulosti som mal dojem, že je to opačne. 

V závere sprievodného textu habilitant stručne sumarizuje výsledky svojho výskumu. Je to však 
opäť len akýsi faktografický výpočet bez bližšej analýzy a zasadenia do širšieho kontextu. 
Uchádzač sa napr. väčšinou nevyjadruje ku veku metamorfnej rekryštalizácie 
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v predpensylvánskych komplexoch, a teda ani k odlíšeniu varískych a alpínskych metamorfných 
minerálnych asociácií, čo jeho výsledky dosť ochudobňuje. Očakával by som tu teda 
podrobnejšiu diskusiu získaných analytických údajov a ich významu pre interpretáciu tektono-
metamorfného vývoja študovaných horninových komplexov. 

Keďže všetky priložené publikované články pochádzajú z recenzovaných médií, nebudem sa ich 
odborným obsahom konkrétne zaoberať. Dovolím si tu len menšiu štatistiku a komentár – z 18 
priložených prác je P. Ružička v 1 práci jediným a v 15 ďalších prvým autorom, v dvoch prácach 
je členom širšieho autorského kolektívu. Väčšina, až 14 prác je v slovenčine, ostatné 4 sú 
v angličtine. Skarnom sa venujú 4 články, paleozoickým metakarbonátom 4 články, a 
mezozoickým metakarbonátom 9 prác – 4 z južného veporika a 5 z meliatika. Jeden 
technologický článok pojednáva o vhodnosti metakarbonátov z meliatika ako plniva pri výrobe 
papieru. Vyzerá to ako nejaká pilotná štúdia a zaujímalo by ma, ako a prečo bola vybratá lokalita 
pri Bohúňove a či sa v tomto výskume pokračuje aj na iných, možno vhodnejších lokalitách 
(napr. Honce). 

Väčšina publikácií, až 11, pochádza zo špecializovaného českého časopisu Bulletin Mineralogie 
Petrologie, ktorý je zaradený v databáze SCOPUS s kvartilmi Q3-4 (Scimago). Ide zväčša o 
relatívne stručné mineralogicko-petrologické analytické práce s doteraz pomerne nízkym 
citačným ohlasom, čo možno pripísať aj špecifikosti problematiky metakarbonátov s 
obmedzeným okruhom špecialistov. To sa týka aj troch prác zverejnených v domácom časopise 
Mineralia Slovaca (Scopus, Q3-4).  

Jedna, úzko geochemicky zameraná práca (habilitant je spoluautorom) bola zverejnená v 
časopise Turkish Journal of Geosciences (WOS, JCR Q3, IF 1,178, Scimago Q1). 

Jedna práca, zverejnená v poľskom časopise Geological Quarterly (WOS, CC a SCOPUS; JCR Q3, 
IF 0,844; Scimago Q2), je snáď zo všetkých prác uchádzača najrelevantnejšia vzhľadom na to, že 
sumarizuje poznatky o teplotných podmienkach rekryštalizácie triasových metakarbonátov 
jednotky Foederata južného veporika v nešpecializovanom, všeobecne-geologickom 
medzinárodnom médiu. 

Dve rozsiahle práce boli zverejnené v časopise Minerals (MDPI). Ide o dosť kontroverzné 
vydavateľstvo, časopis Minerals je ale evidovaný vo WOS, CC aj SCOPUS (JCR Q2, IF 2,4 a 2,8; 
Scimago Q2). Sú to práce širšieho kolektívu autorov, v ktorých je podľa EPC podiel uchádzača v 
oboch článkoch po 10%, vieme však že tieto percentuálne vyjadrené autorské podiely nie sú pre 
posúdenie autorského príspevku smerodajné. Podľa charakteristiky príspevkov autorov, ktorú 
tento časopis uvádza, sa Dr. Ružička podieľal najmä na terénnych prácach a validácii článkov. 
Z textu prác (najmä Nemec et al., 2020) však vyplýva, že v tejto práci významne prispel aj 
k odhadom metamorfných podmienok v metakarbonátoch – mramoroch jednotiek meliatika. 

Vyjadrenie k protokolom originality. Prvý protokol uvádza zhodu s inými prácami v rozsahu 
11,69%, pričom detaily sú rozvedené na 286 stranách. Medzi prácami s nadprahovou zhodou sa 
uvádzajú rigorózne, bakalárske a magisterské práce študentov, ktorí sa podieľali na výskume 
habilitanta (2,65; 1,38; 1,17%), u postupových prác iných študentov ide takisto o zanedbateľné 
zhody (1,15; 1,03; 0,92; 0,64; 0,64; 0,45; 0,42; 0,36; 0,35 a pod...) rovnako ako z iných zdrojov 
(0,71; 0,67; 0,33...) a početných ďalších prác (spolu 1158 dokumentov) so zlomkami percenta až 
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len pár promile zhody. Výnimku tvoria niektoré dlhšie úseky zhodného textu, ako je napr. opis 
geologickej stavby kryštalinika Malých Karpát v publikovanej práci príloha č. 1 (Ružička et al., 
2013), ktorý je prebratý z bakalárskej práce jedného zo spoluautorov danej publikácie. 

Podstatne väčšiu zhodu s inými textami, až 27%, poskytol protokol programu Theses. Protokol 
obsahuje neuveriteľných 420 strán textu, čo je zrejme dôsledkom použitia odlišného algoritmu. 
Informácie v ňom však nie sú o nič relevantnejšie ako v prípade prvého protokolu, Program 
Theses dokonca pokladá za plagiáty aj niektoré celé priložené kópie publikácií. 

Zhody v textoch sa podľa oboch protokolov týkajú najmä citácií a položiek v zoznamoch 
literatúry, častí textov opisujúcich metodiku laboratórnych prác, ako aj iných prebratých 
a riadne citovaných informácií, resp častí textov z iných prác – hlavne postupových u študentov, 
ktorí sú spoluautormi priložených publikácií. Musím tu uviesť, že informácie z oboch 
neuveriteľne komplikovaných protokolov sú v podstate irelevantné a oponent stráca kopu času 
ich zbytočným preverovaním. Navrhujem, aby v podobných prípadoch, keď je práca najmä 
súborom už publikovaných textov, sa na preverenie originality zasielali len sprievodné 
sumarizujúce texty. V danom prípade tento text vykazuje len zanedbateľné zhody. 

Na záver konštatujem, že RNDr. Peter Ružička, PhD. touto habilitačnou prácou preukazuje, že 
patrí medzi popredných slovenských odborníkov na poli štúdia metakarbonátov a skarnov. Je 
potešujúce, že Prírodovedecká fakulta UK bude mať v tejto doteraz okrajovej problematike 
odborníka, ktorý snáď pritiahne k tomuto výskumnému smeru aj ďalších študentov. Očakávam 
preto, že v budúcnosti získa a bude na pracovisku koordinovať aj výskumné projekty s touto 
problematikou. Samotná habilitačná práca podľa môjho názoru v hlavných rysoch spĺňa nároky 
kladené príslušnými paragrafmi a odporúčam preto habilitačnej komisii, aby prácu prijala 
a Vedeckej rade PriFUK Bratislava, aby po jej prípadnej úspešnej obhajobe bol habilitantovi 
udelený vedecko-pedagogický titul docent. 

 

 

Bratislava, 14. decembra 2021                                                                   Dušan Plašienka 

 

 
 


