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Oponentský posudek bakalářské práce

p. Filipa Tomka

„Devonský magmatismus

na rozhraní tepelsko-barrandienské jednotky a moldanubika"

Předložená bakalářská práce pana Filipa Tomka, vypracovaná pod vedem'm dr. Jiřího
Žáka, má rozsah 29 stran včetně j ednostránkového obsahu a čtyřstránkového seznamu
literatury. Obsahuj e přehled klíčových geologických j ednotek ve vztahu ke studovanému
problému, zabývá se problematikou vzáj emných tektonických vztahů mezi tepelsko-
barrandienskou j ednotkou a moldanubikem, zahmuj e také stručný přehled geologie užší
oblasti s tělesy devonských ortorul mirovického a sedlčansko-krásnohorského „ostrova" (kap.
4) a předběžné terénní poznatky z jednoho úseku oblasti devonských ortorul ve stropu
středočeského plutonického komplexu, která má být předmětem plánované diplomové práce
(kap. 5, str. 21-23). Závěrečná kapitola 6 Diskuse a závěry (str. 24-25) obsahuje i nástin
zaměřem' a cílů plánované diplomové práce.

Literámí zpracování, fomální úprava i zařazem' důležitých obrázků z citovaných
pramenů působí celkově velmi dobrým dojmem.

Práce je napsána s evidentní snahou o maximální stručnost, v čemž vidím výrazný vliv
školitele. Zdůrazňuj i, že shmout tak složitou problematiku jako j sou tektonické vztahy mezi
Barrandienem a moldanubikem do omezeného počtu stran je velice obtížné a pro autora by
bylo jistě mnohem snazší udělat se stejnými podklady práci rozsahem dvojnásobnou.

Seznam použité literatury záhmuje 34 položek, přičemž prameny jsou až na několik
málo výjimek v anglickém jazyce. Z tohoto hlediska jsou nejen splněny, ale i překročeny
požadavky geologické sekce na bakalářské práce rešeršmho charakteru. Jednotlivé citace
zahmují období od r. 1983 po práce v tisku (online first).

Přestože vysoce oceňuji velmi dobré a přehledné zpracování bakalářské práce i velmi
malý počet věcných i formálm'ch chyb v textu, musím z pozice oponenta upozornit najejí
nedostatky. Za hlavni' slabiny považuji:

(1 )  Zatímco je podrobně probrána obecnější problematika vztahu mezi Barrandienem
a moldanubikem, relativně málo místa j e v práci věnováno samotným produktům devonského
magmatismu, j ej ich petrografické povaze a látkovému složem', přestože devonslý
magmatismus je v názvu celé práce. Nejpodrobnějšími petrografickými údaji, které jsou v této
bakalářské práci uvedeny, j sou výčty horninových typů vymezených v geologických mapách
1  : 50 000. Protože petrografické údaje jsou většinou obsaženy v relativně starších pracích,
souvisí tato připomínka i s dalším bodem:

(2)  Práce se vyznačuje absencí odkazů na starší literámí prameny. Nejstarší citovanou
prací je Rajlich (1983), do r.1990 jsou citovány ještě 3 další práce. Když autor píše, Že
mirotické i starosedelské ortoruly byly dlouho považovány za neoproterozoické, mělo by to
být doplněno i nějakou reprezentativní citací. Jinak není tak docela pravdou, že pr`mí prací
která prokázala mladší stáří ortorul byl až článek Košlera et al. (1993); ve skutečnosti už
Mrázek ( 1964) zj istil klasickými terénními metodami, Že starosedelské ortoruly intrudovaly
do staropaleozoických sedimentů sedlčansko-krásnohorského ostrova. Mrázkův článek ve



Zprávách o geologických výzkumech však zcela zapadl a nikdy jsem se nesetkal s tím, že by
ho někdo citoval... Na druhé straně už „klasické" názory kladly oba komplexy ortorul do
nejstarších etap variského magmatismu, a to spolu s jílovským pásmem (Kettner 1930,1931 ;
Andrusov 1932, a jiní); teprve po 11. světové válce, když se prokázala příslušnost jílovského
pásma k neoproterozoiku („algonkiu"), byly k němu přiřazeny i ostrovní ortoruly (Kodym
1946 a řada dalších autorů). Správnost tohoto zařazem' se zdála být potvrzena i nálezy
ortorulových valomů v kambrických sedimentech rožmitálského „ostrova" (Fediuk 195 9).
Radiometrické datováni' (Košler et al.1993) tedy vlastně vrátilo časové zařazem' intruzí
protolitů dnešních ortorul tam, kde bylo ve třicátých letech 20. století...

Drobnější připomínky ke konkretním mi'stům v této bakalářské práci, a to včetně
oj edinělých překlepů, uvádím v příloze.

Celkové zhodnocení práce :

PrácepanaFilipaTomkajevelmipěknýmzpracovánímsložitéproblematikyasvou
úrovní i množstvím použitých literárních pramenů jednoznačně splňuj e požadavky kladené
na bakalářské práce. Připomínky uvedené výše ani drobné výtky v příloze nejsou takového
charakteru, aby negativně ovlivnily mé vysoké hodnocení této práce, kterou plně doporučuji
k obhajobě. Její kvalita podle mého názoru odpovídá klasifikaci stupněm „výbomě".

Doc. kNDr. František Holub

V Praze dne 19. 6. 2009



Příloha k oponentskému posudku

Konkretní drobné připomínky k textu a obrázkům:

Str. 4, ř. 9-11 Historické označení křivoklátsko-rokycanského a strašického „pásma" nelze
nahradit temínem „vulkanické centrum"; o umístění a počtu vulkanických center toho moc
nevíme.

Str.  5, ř. 4
hežlý překlep - „výskyt granátnických peridotitů"

Str. 5, ř. 6
Ve větě o stáří protolitu moldanubických metamorfitů - uvádí se „až po spodní karbon" - to
vyžaduje nějakou citaci jako protiváhu k citované práci Wendta et al. (1993) s nejvyšším
stanoveným stářím...

Str. 5, kap. 2.3
Ve výčtu členů středočeského plutonického komplexu je v položce 2) uvedeno „vysoce
hořečnaté biotitické granity okrajového typu" -kde autor vzal infomaci, že se jedná o vysoce
hořečnaté hominy?

Str. 6
Tvrzení, Že ve středočeském plutonickém komplexu j sou všechny typy (granitoidů)
intrudovány žilami lamproí}Írů, granitoidních a dioritoidních por%, není správné -
v některých nikdy nebyly nalezeny (týká se to např. říčanského a sedlčanského granitu,
táborského melasyenitoidu a v podstatě i dubachitických hornin Čertova břemene...).

Str.13, obr.12
Velmi složitá mapka převzatá od Dórra a Zulaufa (v tisku) je neúnosně zmenšená, texty jsou
pro mne čitelné jen s lupou.
Str.  14, ř. 6
Na konci odstavce o střižné zóně Hoher Bogen se omylem píše o granulitech a metadioritech,
správně to mají být granulity a metaperidotity. Z metadioritů by se asi sotva podařilo následně
vyrobit serpentinity...

Str.18, ř. 5-6
Píše se, Že protolitem ortorul (obou komplexů) jsou vápenato-alkalické granity; správně by
mělo být granitoidy. Na další straně se zase uvádějí granodioritická a tonalitická složem', ve
skutečnosti složem' odpovídá celé škále granitoidů od granitu po tonalit.

Str.19, kap. 4.2 Litologie
V 1. odstavci je uveden výčet homin na území starosedelského ortorulového komplexu; mezi
několika varietami ortorul a doprovodných metamorfovaných hornin se ocitla i drobnozmná
varieta Čertova břemene a kvartémi' pokryv. Jaký to má smysl?

Str. 21
V rámci krátké kapitolky 5 s vlastními poznatky ze zájmového území by se hodila alespoň
jednoduchá mapka topografické a geologické situace studovaných výchozů.
Str. 24, ř. 6-7
Radiometrická stáří mirotických a strarosedelských ortorul (373 ± 5 Ma, 365 ± 5 Ma, Košler
et al. 1993) podle Mezinárodní stratigrafické škály už jednoznačně neodpovídají givetu, ale až
famemu, příp. zčásti fi.asnu.


