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Petrologie a genetické vztahy alkalických intruzivních hornin 
roztockého intruzivního komplexu

Obsahem diplomové práce je petrologické a geochemické zpracování vrtu 
z roztocké kaldery z hmotné dokumentace ČGS a jasné doložení existence 
karbonatitu, první v českém masivu. Práce je přehledná, je členěna do 7 kapitol. 
Obsahuje celou řadu obrázků, které dobře demonstrují řešenou problematiku. 

1.1.  V kapitole Úvod je jasně definován cíl diplomové práce.

Součástí diplomových prací je obvykle „povinná“ rešerše dané problematiky. 
V předložené diplomové práci je rozčleněna do 4 subkapitol. Detailně a přehledně
je zpracovaná  literatura z posledního období a to včetně, podle mého názoru, 
někdy problematických závěrů L. Kopeckého. V případě roztockého intruzivního 
centra se jedná o lokalitu podrobně zkoumanou již v předminulém století.  Výčet 
opuštěných názvů hornin to stěží nahradí.  Např. Hibsch (1887) byl jeden 
z prvních, který ve Vysvětlivkách k mapám 1 : 25 000 popisuje kontaktně 
metamorfované křídové slínovce na kontaktu se subvulkanickou intruzí. Ve 
smyslu Grapes (2010) se jedná o pyrometamorfózu. Podrobně je zpracovaný 
přehled historie ložiskových prací, ale historii a význam geologického výzkumu 
této lokality nenahradí. 

V odkazech na geofyzikální práce by autor mohl být konkrétnější, o jaké metody 
se jedná. Např. místo „gravitační“ se v českém textu používá „tíhový“.  

V kapitole 1.2. Vulkanický komplex Českého středohoří je nelogicky začleněn 
odstavec o oherském riftu v širších souvislostech. Spíš by měl být této kapitole 
předřazen.

2. Metodika

Chybí podrobnější informace o vrtu příp. vrtech. Je to velmi záslužný čin, že 
někdo se zabývá vrty, bohužel dosud nezpracovanými, z hmotné dokumentace 
ČGS.

7. Seznam použité literatury. 

Je zde nesoulad mezi citacemi a seznamem literatury. 

Diplomová práce je napsána srozumitelně a výstižně. Dané téma je zpracováno 
velmi podrobně po petrologické i geochemické stránce. Závěry jsou dobře a 
logicky vyargumentované. Zpracování se velmi blíží odbornému článku. Použitá 
terminologie je správná. Po doplnění některých analýz a s drobnými úpravami 



kreslených obrázků, bych doporučil do tisku. Zdařilé a instruktivní jsou především
mikrofotografie a záznamy z mikrosondy. Z citované literatury je patrné, že autor
velmi dobře prostudoval zadanou problematiku a prokázal, že je schopen 
pracovat samostatně, zpracovat a věrohodně interpretovat získané výsledky a 
srozumitelně je publikovat.

K textu mám formální připomínky, které jsem vyznačil anotací v elektronickém 
PDF souboru. Celkově hodnotím diplomovou práci jako velmi zdařilou. Autor splnil
cíl zadání diplomové práce, Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 2.9.2019

RNDr. Bedřich Mlčoch
Česká geologická služba
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