
Posudek k rigorózní práci Jakuba Trubače s názvem: Mechanismy diferenciace a

vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský p|utono Český masiv

Shrrutí..

Rigorózní práce shrnuje výsledky struktumí ana|ýzy říčanského plutonu pomocí metody'

AMS. kterou Jakub Trubač ukáza| již ve své diplomové práci. V práci je přiloŽen

impaktovaný článek, na kterérn je Jakub Trubač prvním autorem.

Po,yudek:

Hlal'rrínr cílem práce b1'lo objasnit vnitřní stavbu říčanskélro pltttonu 1ŘP; a interprerovat

nreclranisnrus magn1atickélio toku pomocí komplexní strukturní ana|ýz7,. Výsledkenr je

představení nového modelu vrnístění granitoidních magmat. které autor navrhl uŽ ve své

diplomové práci.

V první části rigorózní práceje uvedená geologická situace studovanélro granitovélro tělesa a

také ťrvod rlysvětlující dynamické procesy, které kontrolují vmístění granitových rnagnrat

v zemské kůře. V samottré přiloŽené publikacijsou dále výsledky strukturního výzkumu a

analýz'y AMS doplněny o jednoduchý výpočet viskozity magmatu ŘP pomocí Pouiseuilleovy

rovnice.

K předloŽené práci nrusím ur'ést několik výhrad, které jsern zmírril i v předchozím posudku

diplorrlor'é práce Jakrrba Trrrbače o RP. Ačkoli práce proŠla recenzním řízením a vce|ku

přeIrlednÝm a Stručným zpťrsobem ukazuje stukturní poměry RP. některé interpretace jsou

sr'oií mírotr ziednodr.ršení zaváděiící.

1) Strukturní vj.zkum se spoléhá na určenímagrnatické stavby pomocí metody AMS.

Jak'v v|iv má rlapř. 12y...př €SÝpátková..struktttra uzavi.etrin bioi itLr i .ůsioi ' j .; l i  loi, iciťl. l

K-Žir,.ce na celkovou masnetickou stavbu?

MůŽe bý r'ýpočet ryclrlosti výstupu magmatu pomocí Pouisellovy rovnice por"rŽit pro

nehomogenní - značně zonáIní magmatické těleso? Výpočet je přeci definován pro

honrogerurí kapalinu, která protéká trubicí o danénr průnrěru (graf na obrázku l0c).

Interpretace mechanismu r'místění, která je uvedena iv názvu článkr-r zůstává značně

hypotetická, kontroverzní. o výstupu magmatll podé1 prar'otočivých šroubovitých

trajektroiích v okrajové části plutonu a diapirickém vmístění tě|esa (?), autoři usuzují

pouze s uspořádání lineací v jedné třetině plutonu. Práce se dále ohledně

intetpretovanélro modelu opírá pouze o jednu předchozí publikaci - strukttrrní ana|ýztt
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migmatitického komplexu Bagáo v Brazírii (Hippertt, |994), která se oproti ŘP zabývá

stavbami v původně výrazně hlouběji uloŽených a.,teplejších.. proterozoických

horninách. ve kterých jsou magmatické stavby paralelní s duktilními stavbami

v horninách pláště tělesa. Stavby v okolních horninách jsou však oproti magmatickým

stavbán.r ŘP diskordantní! Model helikálního toku je však problematický i v

Hipper1tově práci, protoŽe neuvádí žádné logické fyziká|ni vysvětlení pro šroubovitý

tok kapaliny' které by bylo podpořeno nějakým fyzikálním modelem. Mohl by být

šroubovitý výstup například způsoben Coriolisovou silou? Není proto pravda, co

uvádí .Iaktrb Trubač na Str. 6. Že interpretace ..helikálního tokď. je podpořena

..jecinodtrchým kr'arrtitatir'ním modelem dvouvrstevného helikálního toktr vertikální

trubicí..'... V práci je pouze uveden výpočet a viskozit a problematický odhad rychlosti

výstr-rpu zonálního magmatického tělesa RP. Tyto parametry, ani zonální charakter

tělesa. však se samotným modelem helikálního toku vůbec nesouvisejí! Dále. jakým

zpťrsobem si autor vysvětluje protiklonné lineace v jížní části tělesa oproti lineacím

v záoadni části tělesa?

Jinak celkor,ě práce splňuje všeclrny předpoklady pro získání titulu RNDr. na Urriversitě

Karlol.ě. autoror'i blahopřeji k publikaci práce v kvalitním zahraničním časopise.

Předstal'ení nor'é hypotézy pro výstup granitických magmat v kůře však pro mě zůstává

ncnřesr ědčir'é.

V Praze dne 1 .6.2010

Mgr. Prokof Zúáa,PhD.


