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 Bakalářská práce je organicky členěna do 8 hlavních kapitol. 

 Po krátkém obsažném Úvodu, autorka v kapitole Geologie Českého středohoří prezentuje 

základní údaje o této vulkanické oblasti a doplňuje je instruktivními grafickými přílohami. 

 V následné kapitole Geologická a petrologická charakteristika pikritů se autorka snaží 

prezentovat moderní údaje o uvedených horninách spjatých s alkalickým magmatismem ze světa. 

S ohledem na jejich značnou vzácnost i nezpracovanost jsou údaje o nich nehojné. 

 Další kapitolou je Metodika, která zahrnuje relativně úzkou škálu metod a metodických 

postupů. 

 Stručná petrografická charakteristika studovaných vzorků v další kapitole odpovídá 

potřebám práce, stejně jako popisy hlavních horninotvorných minerálů (olivín, klinopyroxen, 

amfibol) i minerálů vedlejších (flogopit) a akcesorických (opakní minerály, apatit plagioklas, 

foidy, zeolity, karbonáty). Popisy jsou doprovázeny kvalitními fotografiemi. Studium struktur        

i textur hornin nebylo opomenuto a je opětně doprovázeno řádnou fotografickou dokumentací. 

 Následná kapitola Klasifikace studovaných hornin vychází převážně z mezinárodní 

chemické klasifikace TAS, nicméně autorka připojuje některé výhrady  a připomínky k ní. 

 Závěr vyjadřuje stručnou a přehlednou formou dosažené vlastní dílčí výsledky. 

 Použitá literatura je poněkud stručná, chybí mi alespoň některé citace prací o pikritech ze 

 světa. 

 Ze systematického a odpovídajícího technického zpracování práce i jejich dílčích částí 

vysvítá zodpovědný přístup autorky k řešení zadaného úkolu. Pečlivost se projevuje jak při 

komplexním zpracování horninového souboru, jeho fotodokumentaci, tak i prezentaci výsledků 

studia. 

 Po prostudování předložené práce mohu s potěšením konstatovat, že podle mého mínění 

studentka splnila její zadání. Studium těchto hornin v oblasti Českého středohoří je součástí jejího 

výzkumu v rámci grantu IAA300130902 Pikritické horniny Českého středohoří Grantové 

agentury AV ČR v.v.i. Předkládané výsledky, interpretace i formu prezentace považuji za 

přiměřené k bakalářské práci. Doufám, že v blízké budoucnosti budou rozšířeny do práce 

magisterské. 

 

 Na základě výše uvedeného pozitivního hodnocení doporučuji přijetí práce Zuzany 

Šnelerové: Pikritické horniny Českého středohoří jako práce bakalářské a navrhuji 

klasifikovat ji známkou velmi dobře. 
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