
Posudek oponenta k bakalářské práci Kláry Jůzlové

„Vysoce metamorfované horniny zábřežského krystalinika“

Posuzovaná bakalářská práce má 36 stran, včetně přehledu použité literatury. V úvodu je stručně shrnuto

geologické členění Českého masivu. Následující část je věnována litologické variabilitě a strukturnímu 

záznamu v horninách zábřežského krystalinika. Dále je diskutována pozice zábřežského krystalinika v 

rámci Českého masivu a jeho tektonický vývoj. Na tyto rešeršní kapitoly pak navazuje část výzkumná. Ve 

zmíněné poslední části autorka využila výsledky terénní práce v rámci kurzu geologického mapování ze 

září 2019. V rámci této práce bylo petrograficky charakterizováno 21 vzorků metamorfovaných hornin z 

jižní části zábřežského krystalinika. 

Rešeršní část (str. 3-20) je prezentována přehledně a jsou zde diskutovány všechny důležité nové práce 

týkající se zábřežského krystalinika. Autorka předkládá systematický přehled základních poznatků o 

litologické variabilitě vulkano-sedimentárního komplexu i plutonických hornin variského stáří. Zábřežské 

krystalinikum je srovnáváno s přilehlými jednotkami, jako jsou staroměstské pásmo, letovické 

krystalinikum a poličské krystalinikum. V této jinak poměrně dobře sestavené části však poněkud 

postrádám přehled starších zpráv, jako jsou například Urban (1948), Koverdyský a Opletal, 1996; 

Koverdynský a Konzalová, (1986). Také zde chybí krátké zhodnocení podobných vysoce 

metamorfováných granátických amfibolitů z nejjižnější části zábřežského krystalinika u Bohdalova, jejichž

popis publikovali Babůrek a Hanžl (1997).

Výzkumná část (str. 21-31) zahrnuje předběžný petrografický popis hlavních horninových litologií. Na 

začátku je zdůvodnění proč byla zvolena tato část krystalinika. Následuje stručný popis geologické stavby 

zájmového území a charakteristika odebraných horninových vzorků. K této části mám několik 

připomínek:

1) Všechny studované vzorky hornin jsou uvedeny v tabulce 1 a jejich pozice je vyznačena v obrázku 10. 

Čtenář se však může jen dohadovat, kde přesně byly tyto horniny odebrány, protože GPS koordináty u 

jednotlivých vzorků chybí a přesnou pozici není možné zjistit ani z mapy. Na mapě nejsou geografické 

informace (obce, významné kóty), případně geografické koordináty na okrajích mapy. 

2) Charakteristika horniny by měl vždy začínat popisem texturních znaků makrovzorku a pak pokračovat 

popisem struktury a minerálního složení v mikroskopu. Někdy jsou, však tyto informace promíchány viz 

například strany 23 a 24.

3) Petrografický popis by měl být podrobnější. Pokud není uvedeno přesné chemické složení, je nutné 

uvádět u mafických minerálů pleochroizmus. Vhodné je také zmínit tvar minerálních zrn a sekundární 

přeměny případně známky rekrystalizace. V některých případech by to mohlo lépe objasnit, co vlastně 

autorka popisuje. Dobrý příklad najdeme na straně 29, kde si nejsem jist, zda šipky na obrázcích skutečně

ukazují na pyroxen. Podle pleochroizmu a štěpnosti to vypadá spíše jako amfibol. Pyroxeny jsou v těchto 

horninách vzácné a většinou jsou zcela obklopeny amfibolem.

4) Doporučuji používat terminologii pro metamorfované horniny. Například na straně 25 by bylo 

vhodnější použít místo termínu vyrostlice staurolitu termín porfyroblast. 



5) Popis arkózy, opuky na straně 30 je zbytečný a z hlediska zaměření práce i matoucí.

Závěry jsou poněkud promíchány s diskuzí a působí spíše jako část zadání budoucí diplomové práce. 

V této části bych spíše očekával shrnutí hlavních výsledků výzkumné části, tady čím jsou zajímavé 

studované horniny a jaký je jejich deformační vývoj. 

Z hlediska formálního je většina literárních pramenů v přehledu literatury uvedena správně. Přebývá zde 

pouze jedna citace (Soejono et al. 2020) a některé citace chybí (Herron, 1988, Floyd, Roser a Nathan 

1997, Leveridge 1987). Dále mám drobné připomínky ke způsobu citování použité literatury v textu: (a) 

Ne vždy je dodržen správný formát citací v textu např. Chlupáč 2001 = Chlupáč et al. 2001 nebo Špaček, 

Sýkorová, 2006 = Špaček et al. 2006. (b) Nejednotně se používají u citací s dvěma autory znaky & vs. , 

(viz: str. 6 Guerrot, Peucat (1990) vs. str. 4 Franke & Zelazniewicz, 2000). Další drobné formální 

připomínky jsou vyznačeny přímo v textu práce.

Posuzovaná bakalářská práce obsahuje přehledně uspořádané informace o pozici zábřežského 

krystalinika v Českém masivu. Představuje dobrý základ pro navazující diplomovou práci. Většina 

nedostatku je formálního a stylistického charakteru a nesnižují obsahovou úroveň textu. Proto 

doporučuji bakalářskou práci Vysoce metamorfované horniny zábřežského krystalinika k přijetí.

V Brně, 26. 8. 2020
Mgr. David Buriánek, Ph.D. 

Otázky na autorku:

1) Na straně 27 píšete, že amfibolity mají v některých oblastech charakter spíše zelených břidlic. 

Jaký je tedy vztah mezi amfibolity a zelenými břidlicemi? Je chlorit a epidot ve studovaných 

bazických horninách součástí minerální asociace, nebo se jedná o sekundární minerály?

2) Jak ve studovaném území odlišujete svory od fylitů?

3) Kdy došlo k deformační události D1?

4) Kterou část území postihlo závěrečné heterogenně vyvinuté vertikální zkrácení nejintenzivněji? 

Další drobné připomínky: 

1) Kapitola na str. 8 nazvaná jako: Přehled geologických výzkumů zábřežského krystalinika by se mněla 

spíše nazývat Geologická stavba zábřežského krystalinika. Podává přehled litologií nikoli o výzkumech 

v této oblasti. 

2) Preferujte primární zdroje informací, což encyklopedie Petránka et al. 2016 rozhodně není (např. str. 

5).

3) V tabulce 1 uvedeny údaje o tom, které vzorky byly odebrány pro datování a geochemii, přesto že tyto 

výsledky nejsou součástí práce.



4) str. 24 mezi litoklasty neřadíme valounky křemene a živců jedná se o reliktní klasty v blastopsamitické 

struktuře. 

5) Na straně 24 je u horninové položky kvarcitický fylit fotografie kvarcitického svoru až metadroby. Co je

tedy správně: svor nebo fylit? 

6) Nevím co, chtěla autorka říci konstatováním na str. 26: „po puklinách proniká ilmenit, to je 

pozorovatelné jako oranžové zbarvení“. Ilmenit je opakní minerál, mám proto obavu že je řeč o 

hematitu.

7) Na straně 28 není jasné, co znamená natavený živec na obrázku 17 (šipka ukazuje na muskovit). Také 

není moc jasné, co na stejné straně znamená konstatování: „Rula je páskovaná, střídají se světlé pásky s 

tmavými, přičemž tmavé pásky jsou natavené“. Co je natavené a jak?

8) Před prvním použitím zkratky je nutní ji vysvětlit a pak používat konzistentně (např. str. 6: je pro Český

masiv použita zkratka ČM, která se pak v celém textu nahodile střídá s plným názvem).


