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Studium fluidních inkluzí v pegmatitech ze Skalska u Jílového a z Dolních Borů 
 
 
Diplomová práce Bc. Kateřiny Fenclové se zabývá studiem fluidních inkluzí pegmatitů 
z lokalit Skalsko u Jílového a klasické lokality – Dolních Borů. Práce představuje detailní 
studium fluidních inkluzí za účelem zjištění P-T podmínek studovaných hornin a chemismu 
fluid, které se podílely na jejich vytvoření a vývoji. Práce je hezky napsaná, obsahuje velmi 
málo nepřesností a překlepů a doporučuji její přijetí k obhajobě.  
 
K práci mám tyto dotazy: 
 

1) pevné fáze v polyfázových inkluzí představují ve všech případech minerály zachycené 
nebo v některých případech jde o minerály dceřinné? (např. prismatické fáze 
protáhlého tvaru v polyfázových inkluzích (vzorek PS3). Byly i fází pozorovány 
nějaké změny při mikrotermometrii? 

2) na str. 43 je popsán lem okolo polyfázových inkluzí, obsahující téměř dominantně 
SiO2 +/- Na, Al, F, Cl. Nemůže se jednat o nějaký původní krystal soli s tím že vysoké 
obsahy Si a Al pocházejí z pozadí (křemen)? Nebo má autorka jiné vysvětlení? 

3) ze všech vzorků lokality Skalsko bylo (pokud jsem dobře počítal) naměřeno 20 inkluzí 
typu I, které pravděpodobně mohou představovat primární typ a 30 inkluzí H2O typu 
(data zobrazená v histogramech na obr. 25-27). V obou případech se mi to zdá dost 
málo na to že byly studovány 2 vzorky, abychom si mohli být skutečně jistí 
mikrotermometrickými daty... Možná je to dáno pouze tím, že autorka pozorovala při 
měření mnohem více inkluzí, viděla jejich fázové změny současně a tak si je jistá 
homogenitou naměřených dat? 

4) dá se říci něco z naměřených dat a petrografie o Mo-mineralizaci? Byla vytvořena 
souběžně s krystalizací pegmatitů nebo se spíše jedná o „sekundární“ proces? 

5) autorka předpokládá pro lokalitu Bory, že primární fluidum bylo heterogenního typu a 
následně došlo k jeho rozpadu. Z popisu inkluzí a některých termometrických dat se to 
zdá pravděpodobné, ale některé CO2 inkluze vykazovaly rovněž velmi nízkou TmCO2 
(v textu je napsáno že jsou tyto inkluze pravděpodobně primární)... Jaká je tedy pozice 
těchto fluid a jaký je jejich příp. vztah k původnímu heterogenním fluidu? 

6) v úvodu práce je psáno že v případě pegmatitů z Borů se autorka pokusí najít důkaz o 
existenci nebo neexistenci možných SiO2 gelů, došla k nějakému závěru? 

 
Další drobné připomínky: 
 

1) proč nebyly naměřeny inkluze typu I ve vzorku PS-4. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
stejný typ inkluzí (podle autorky), ale jsou jak 2-fázové tak 3-fázové, data by mohla 
poskytnout více informací o celých inkluzí typu I. 

2) v metodice chybí jakékoliv informace o metodice měření pevných fází pomocí 
Ramanovy spektrometrie. 

3) abstrakt – nachází se pravděpodobně??? muskovitecké.... Jedná se o vzorky, kde byly 
studovány fluidní inkluze? 

4) kapitole 3, která se zabývá rešerší klasifikace granitických pegmatitů by velmi slušela 
rešeršní kapitola zabývající se studiem fluidních inkluzí v pegmatitech, což je 
koneckonců také náplň předkládané práce. To by bylo skvělé zejména z toho důvodu, 



že existuje velmi mnoho prací s různými názory a tyto by potom mohli být následně 
diskutovány autorkou v konfrontaci s jejími vlastními daty. 

5) na straně 16, kde je stručně popsána geologie Českého masivu s rozdělením na 
jednotlivé jednotky. Bylo by hezké doplnit alespoň několik citací autorů, kteří se 
celkovou geologií ČM zabývali/zabývají. 

6) to samé platí na str. 17-18. Jistě je více autorů, kteří se Středočeským plutonickým 
komplexem zabývali... 

7) str. 23 – strážeckého moldanubika... 
8) str. 23-24 – popsaná geologie není v současné době platná. Celá oblast patří do tzv. 

Gföhlské jednotky Moldanubika (viz. např. články, Matte, Franke, Medaris atd.). Tuto 
část by tedy chtělo přepsat dle nejnovějších poznatků 

9) str. 24 – v barevném obrázku chybí legenda pro granulit, hlavní horninu na jich od 
Borů... 

10) str. schorlu? myslíte turmalínu – skorylu?:) 
11) do Obr. jednotlivých destiček by bylo hezké dodat popisky jednotlivých minerálu 

(zejména Q a Fs) 
12) str. 38 – polyfázové inkluze jsou typ V nebo VI? 
13) do obr. 31 by bylo dobré doplnit vysvětlení zkratek pro jednotlivé fáze (ne každý je 

specialista na inkluze). 
14) v obr. 46-48 by možná bylo dobré odlišit H2O-CO2 inkluze a CO2 inkluze pokud jsou 

mezi naměřenými hodnotami nějaké výrazné rozdíly 
15) v obr. 50 je vyneseno pouze velmi málo vypočtených salinit, přestože byla u inkluzí 

evidentně změřena Thtot, proč tomu tak je? 
 
 
 
 
 
        V Praze 3.9.2010 
        Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. 
        Geologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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