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Studium mineralogie v sou asnosti stále více sm uje k aplikacím v oblasti ochrany životního 
prost edí. Nar stající zájem o znalost mineralogického složení podsítné frakce recentních dnových 
sediment  podnítil žádost o grant Fondu rozvoje vysokého školství za ú elem zavedení pot ebné
metodiky do výuky jílové mineralogie. Drtivá v tšina organických, ale i anorganických látek, se totiž 
sorbuje práv  na nejjemnozrnn jší frakci recentních sediment .

Pro osvojení si metodiky byly odebrány recentní í ní sedimenty na ece Jihlav . Ta byla vybrána 
z d vodu lenité geologické stavby jejího povodí a zejména kv li absenci sedimentárních hornin 
v horní ásti jejího toku a naopak jejich p ítomnosti v dolní (karpatská p edhlube ) a st ední ásti toku 
(Boskovická brázda). Sedimenty v dolní a st ední ástí toku se navíc liší i stá ím a stupn m diageneze, 
což poskytuje další sledovatelnou prom nnou. Ve st ední ásti toku se rovn ž vyskytují v tší polohy 
granitoidních t les (t ebí ský, jihlavský a brn nský masiv) ale i ultrabazik (Mohelno). Vzorky byly 
odebírány p ibližn  v intervalu 10 km. Zárove  byly p ed ústím do eky Jihlavy ovzorkovány i hlavní 
p ítoky (T eš ský potok, Brtni ka, Klapovský potok, Oslava a Rokytná). 

Pro kvantitativní RTG fázovou analýzu byl vybrán p ístup Eberla (2003). Jeho metodika je 
založena na lícování získaného RTG záznamu se standarty známých jílových minerál . Intenzity 
jednotlivých materiál  jsou porovnávány s vnit ním standardem, vysoce istým ZnO. Vyhodnocování 
probíhá v rámci Eberlova excelovského makra RockJock. Jednotlivé vzorky jsou p ed XRD 
difraktometrií zbaveny nadsítné frakce. V další fázi p ípravy vzork  jsou odstran ny nežádoucí 
p ím si (nap . organické látky). Z o išt ných vzork  jsou p ipraveny nejprve orientované preparáty 
umož ující pomocí RTG difrakce ur it jednotlivé jílové minerály. Následovn  jsou p ipraveny
preparáty postrádající p ednostní orientaci. Pr m rná p esnost metody se pohybuje v procentech, což 
znamená, že n které minoritn  zastoupené h e krystalické fáze nemusejí být identifikovány. Z toho 
d vodu byla do zpracovávané problematiky za len na také kationtová vým nná kapacita (CEC), která 
by m la odhalit i velmi nízké koncentrace smektit . Smektity jsou totiž vzhledem ke své vysoké 
sorp ní kapacit  považovány za hlavního hostitele organických ale i ady anorganických polutant .
M ení CEC je v tomto p ípad  založeno na sorbci Cu-trienového komplexu vytla ujícího p vodní 
mezivrstevní kationy. CEC bylo zjiš ováno podle procedury popsané Ammanem et al. (2005). 
Výsledná hodnota CEC udávaná v meq/100g je založena na m ení úbytku Cu pomocí optické 
absorp ní spektrometrie nebo AAS. Studenti mineralogie jsou aktivn  zapojováni do ešení 
problematiky, což jim umož uje získat hlubší vhled do provád ní kvantitativní fázové analýzy, ale i 
do metodiky odb ru vzork .
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