
Oponentský posudek disertační práce E. Žáčkové: 
Variscan and Pre-Variscan tectonometamorphic processes in external zones of the 
Bohemian Massif – examples from the Krkonoše-Jizera Massif and the Letovice Complex 
 
 
Předložená  disertační práce E. Žáčkové má 96 stran textu a byl k ní přiložen stručný 
autoreferát, v němž jsou shrnuty, metodické přístupy, hlavní výsledky a interpretace z nich 
vyplývající.   Disertace je rozdělena do dvou částí: první část se zabývá tektonometamorfním 
vývojem, strukturním vývojem a geochronologií východní části krkonošsko-jizerské oblasti 
sasko-durynské zóny Českého masivu, druhá se věnuje rekonstrukci pre-Variského vývoje 
severní a severovýchodní části Českého masivu i na základě studia detritických zirkonů 
v kvarcitech krkonošsko-jizerské oblasti a chemismu a datování amfibolitů a je 
doprovázejících felsitických členů v letovickém krystaliniku. 
  
Práce se skládá ze stručného úvodu do problematiky vzniku Českého masivu a členění jeho 
dílčích jednotek  v rámci středoevropských Variscid a také pojednává stručně o jejich 
provenienci, driftu a amalgamaci v průběhu variské orogeneze. Pak následují čtyři 
manuskripty prací, z nichž dva byly již publikovány v renomovaných mezinárodních 
časopisech (Journal of Geological Society, London -  2x), třetí publikace, zabývající se 
datováním detritických zirkonů v kvarcitech krkonošsko-jizerské oblasti, byla v době 
předložení práce přijata do tisku do renomovovaného časopisu Geological Magazine, 
Poslední práce, která se věnuje strukturním aspektům vývoje východní části krkonošsko-
jizerského krystalinika, je předložena do tisku také do časopisu Journal of the Geological 
Society, London. Publikované i předložené práce s výjimkou poslední, která je v recenzním 
řízením, tedy prošly  přísným recenzním řízením, které je zárukou, že metodika použitá ke 
studiu výše uvedené problematiky je na vysoké mezinárodní úrovni, a že závěry a 
interpretace v práci uvedené jsou argumentačně  na výši. Závěrečná stručná kapitola shrnuje 
hlavní výsledky prací a formuluje obecné závěry vyplývající ze studia pro vývoj Českého 
masivu.  
Tři z předložených čtyř prací, které se soustřeďují na problematiku protolitu metapsamitů 
krkonošsko-jizerské oblasti, charakterizují variský metamorfní vývoj a strukturní  vývoj 
související se subdukčními a kolizními procesy na hranici sasko-durynské a tepelsko-
barrandienské oblasti a tvoří ucelený vzájemně provázaný celek, i když logicky by měl být 
spíše zařazen článek o protolitu, před články zabývajícími se variskými tektodeformačními 
procesy. Poslední článek je řešenou problematikou výše uvedeným dosti vzdálený a 
společným prvkem je pouze  to, že odhaluje  raně paleozoické stáří protolitu 
metaplagiogranitů a amfibolitů, které autoři spojují s počátky riftingu v prostroru Peri-
Gondwany, což je společným znakem jak sasko-durynské (tepelské), tak i 
rheické/rhenohercynské sutury, i když jsou tam zřetelné časové rozdíly. 
V  jednom publikovaném a jednom přijatém článku je autorka disertace první autorkou, 
v dalších je druhou resp. třetí autorkou, s deklarovaným 35 % podílem na přípravě obou 
publikací, z nich jedna je v recenzi a druhá byla již přijata do tisku.  
 
Práce má velmi dobrou grafickou úpravu jak textu tak i obrázků, které velmi dobře doplňují 
text. 
Připomínky:  
Abstrakt: 



letovický – komplex leží s. a sv. od moravika ne západně, samozřejmě také záleží jak jej 
definujeme (tj., které komlexy do něj patří), autoři vycházejí z pojetí použitého již v práci 
Mísaře 1984 a geol. mapách. 
ICP MS věky monazitů 330+-10 a 328 +-6 se překrývají a v rámci chyby jsou nižší než 
stratigrafické stáří sedimentů vnitrosudetské pánve, které na ně transgredují a nejsou již 
postiženy metamorfózou (stáří nejstarších sedimentů je turnai až stř. visé, na nich leží 
svrchnovisézská klastika s faunou a další sedimenty stáří visé až namuru). Z tohoto důvodu 
stáří vysokotlaké metamorfózy neodpovídá geologickému kontextu. 
Str. 2. Abstraktu – maximálně svrchnokambrický věk sedimentárního protolitu je v rozporu 
s nálezy Archeocyatů v Albeřickém lomu, většina archeocyatů je omezena na spodní až 
střední kambrium, v bývalém sv. kambriu jsou nálezy ojedinělé.  Sedimenty jsou i podle 
výsledků radiometrického datování vulkanitů v některých částech KJK starší.  Hranice dříve 
používaného sp. kambria, v němž žili archeocyati předvším, je ca kolem 520 Ma.  
Str. 2 – abstraktu – mírný rozpor v tvrzení, že letovický komplex reprezentuje ekvivalenty 
MORB bazaltů, přičemž v další větě se píše, že je interpretován jako zbytek vznikající 
oceánské domény, která se vyvíjela na ztenčené kontinentální kůře. Proč tam tedy nejsou 
také alkalické členy, jimiž rifting většinou začíná? 
 
Str. 1- úvod, v některých případech chybí citace některých klasických prací, které se zabývají 
proveniencí Brunovistulika (Belka et. al. 2002, Winchester et al. 2002 , Crowley eta l. 2000 
aj.),  totéž platí i pro  původ prekambrických jednotek).  
Str. 2- sasko-durynská, tepelská sutura je uvažována již v pracích Frankeho (1989), Matte et 
al. 1990) aj.  
str. 2 – v oblasti zaobloukové může docházet při rychlé subdukci, či ústupu subduční zóny do 
oceánu k extenzi, vytvářejí se zaobloukové pánve se ztenčenou kůrou, jak si tedy 
vysvětlujete následné ztluštění kůry a vznik orogenního kořene v oblasti moldanubika? 
Extruzí hornin obdukované kont. kůry saxothuringika? Kepppie et al. 2010, Guy et al. 2001). 
Pokud je letovický komplex považován za relikt oceánské domény, pak chybí i na východním 
okraji okraji zmínka o oceánské kůře a její subdukci, pak teprve následovaná kontinentální 
kolizí.  
Str. 3- lépe kambrických až ordovických – nové práce z Polské části ukazují, že nemladší 
metagranitoidy mají jen ca  475 což již je ordovik) – Oberc et al. 2009),   
Str. 3 – asociace facie modrých břidlic byla popsána již v práci Kachlík, Potočka, 1998, 
(paragonit, fengit, chloritoid, granát na východě, včetně strukturních konotací – lineace L1, 
starší foliace, ale nebyla moderně zpracována z hlediska metamorfních podmínek. 
 
Str. 7. – termín Krkonoše-Jizera massif, používaný zvláště v polské literatuře pro  jizerské 
ortoruly a jejich plášť by bylo vhodné nahradit u nás stratigrafickou komisí doporučeným 
termínem Krkonoše-Jizera Crystalline Unit,  i když chápu, že pro zahraničního čtenáře to není 
příliš důležité 
Str. 7 – nehovořil bych přímo o sutuře v oblasti KJK, jelikož HP-LP metamorfity vznikly 
subdukcí pas. kont. okraje saxothuringika, většina vulkanitů vznikla v období kambro-
ordovické riftogeneze,  sutura leží jižněji a je zde modifikována pravostrannými pohyby podle 
labské zóny.  Jde o doménu, která k ní patří jen v širším slova smyslu. 
 
 



Early Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes 
(Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif 
 
 
 
Práce přinesla nové zásadní kvalitativní informace a odhad vrcholných podmínek HP-LT 
metamorfózy hornin východní části KJK a to zejména pro detailně studované metapelity. 
Velmi dobře též charakterizuje podmínky retrogrese vrcholné metamorfní asociace 
v podmínkách facie zelených břidlic.   Aplikací moderních metod termodynamického 
modelování byly dosavadní  poznatky, které pouze zmiňují, že asociace s ctd, grt 
v metapelitech jsou rovněž vysokotlaké (Kachlík, Patočka 1998), posunuty na kvalitativně 
vyšší úroveň, která odpovídá plně světovému trendu.  Datování metamorfních procesů U-Pb 
metodou na monazitech (328 +- 6, 330 +-10 Ma) však nezapadá do geologického rámce, stáří 
blueschist metamorfózy v evropských variscidách, tak i lokální geologické situace 
(transgresivně uložené sp. karbonské horniny jsou starší než zjištěné stáří HP metamorfózy) – 
viz výše. 
Taktéž strukturní interpretace vychází z lokálních pozorování na relativně malém území a 
tudíž ani nemohla postihnout kontext tektonického vývoje celé krkonošsko-jizerské a 
ještědské oblasti.  Taková to studie však vyžaduje víceleté studium velkého území, což se 
v rámci doktorského studia nedá zvládnout.  
Str. 9 – subdukován byl nejen sasko-durynský oceán, ale i sasko-durynská kont. kůra  a to 
dosti významně  
Str. 9 - i z oblasti Krušných hor, jsou i když ojediněle uváděna datování vyšší než ca 350 Ma 
(Schmädicke et al. ), ale otázkou zda odrážejí skutečné geologické eventy.  
Str. 10 –za HP-LP allochtonní jednotku bylo považováno celé železnobrodské, jihokrkonošské  
a Rýchorské krystalinikum (např. Kachlík, Patočka 1998), na rozdíl od modelu Kryzy a Mazura 
(1995) a Mazura a Alexandrowského 2001).  
Str. 16 – chloritoidy nejsou jen součástí inkluzí v granátech, ale v řadě případů jsou i součástí 
matrix  metapelitů, ale i karcitů až kvarcitických fylitů, jsou přítomny ve starší foliaci a lineaci, 
Str. 24 – glaukofán se vyskytuje v albitických, chloritem bohatších svorech partně 
v horninách s původně bazickou příměsí, ojediněle jako součást matrix (např. je uzavírán 
v dolomitu v dolomitických páscích), jindy zase jako inkluze v klinozoisitových blastech 
(psedomorfujících často starší minerál),  
Str. 25 – asociace s granátem se ojediněle vyskytují také v metabazitech s blueschistovou 
asociací, ty vykazují podobné tlaky jako HP metapelity, z toho plyne, že v práci indikované 
příkrovy největší pravděpodobností se příliš neodlišují kontrastními metamorfními 
podmínkami i rozdílným stářím metamorfních procesů,  
 
 
 
Exhumation and postmetamorphic folding of subducted accretionary complex in the 
northern Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe) 
 
 
Druhá práce, pojednává o strukturním vývoji krkronošsko-jizerského krystalinik v jeho 
centrální a jv. části.  Dává do vzájemné souvislosti procesy metamorfního vývoje se vznikem 
hlavních strukturních prvků (metamorfních foliací, lineací, vrás, kliváží a přednostní orientace 



křemene). Cílem je rekonstuovat geodynamické procesy, jejich kinematiku  a podmínky, za 
kterých probíhaly, na plate tektonickém základě.   
V práci jsou definovány dvě tektodeformační etapy, starší synmetamorfní až pozdně 
synmetamorfní, při níž vniká dominantí metamorfní foliace, dle autorů SSV-JJZ směru 
zapadající k V až VJV. Vznik této foliace a s ní asociované lineace ZSZ – VSV směru dávají 
autoři do souvislosti se subdukcí sasko-durynského oceánu pod jádro Českého masivu 
tvořené tepelsko-barrandienskou oblastí. V závěru této etapy je tato foliace zvrásněna 
v příčném směru a metamorfní příkrovy isou imbrikovány s ortorulami. Mladší foliační 
systém, který reorientuje SSV-JJZ foliaci do přibližně v-z směru je spjat se severojižní 
kompresí. Má charakter pometamorfního vrásnění bez růstu novotvořených minerálů.  
Autoři definují tři příkrovy, lišící se intenzitou metamorfózy. 
Neoproterozoické až paleozoické sedimenty jv. pasivního okraje saxothuringika nelze 
označovat jako akreční komplex v pravém slova smyslu, nejedná se o sedimenty shrabané 
z oceánské kůry při subdukci saxothuringika, ale sedimenty spjaté s jeho riftováním během 
staršího paleozoika. Za akreční prizma je možno považovat až flyšové sedimenty (famen až 
sp. karbon), které se zachovaly v blízkosti předpokládaných sutur (lépe tedy např. orogenní 
klín).  Kambro-ordovické ortoruly nelze považovat za basement v klasickém slova smyslu, 
intrudovaly do sledu a pak byly místy od něj tektonicky odlepeny. Basementem je 
proterozoický podklad (granitoidy a jejich drobový neoproterozoický plášť od nějž jsou 
paleozoické sedimenty odděleny úhlovými diskordancemi a hiátem. HP příkrovy v Krkonoších 
nevznikly jako produkt subdukce sasko-durynského oceánu, ale subdukce okraje 
kontinentální kůry saxothuringika. Ta byla ukončena do ca 380 Ma,  kdy což je dříve než byly 
sedimenty a vulkanity pasivního okraje subdukovány a následně rychle exhumovány a 
během následné kolize se vytvořila finální tektometamorfní stavba jv. okraje saxothuringika. 
Sled  v práci definovaých deformačních fází  i jejich kinematiku lze považovat  za odpovídající 
realitě, přínosnou zejména detailním terénním pozorováním a dobře doloženou také na 
mikrostrukturní úrovni. Výzkum potvrdil již dříve uvažovaný thrusting k ZSZ, dále považuji za 
přínos omezenení významu extenze v jižní části KJK, kde se uplatňují spíše šikmé duktilní 
horizontální posuny. Jedinou  výjimkou je asi SSV-JJZ strmá orientace S1 foliace, která se 
v jiných částech Krkonoš jeví jako mladší fenomén a členění na dílčí příkrovy, které není 
podloženo daty z širšího okolí. 
 
Str. 43-  tělesa UHP a HP hornin nejsou nasunována na sasko-durynský basement, ale jsou to 
dílčí šupiny saxothruringika, jen nejvyšší příkrovy nejvyšší pocházející též z nadložní desky 
(upper allochhon), nejdříve subdukované a pak exhumované podél subdukčního kanálu, 
totéž platí pro Krkonoše. 
 
Připomínky:  
Dělení příkrovových jednotek na základě pozice ortorul na sp. příkrov je velmi 
problematické, různě velká tělesa ortorul až kambro-ordovických metagranitů se vyskytují 
v parautochtonu i allochtonních jednotkách, jejich stáří  je přibližně stejné. Také rozdíly 
v metamorfním postižení hornin v podloží a nadloží krknonošských ortorul nejsou tak 
kontrastní, ale metamorfní inverze směrem k vyšším teplotám lze pozorovat směrem 
k východu do lezczynieckého krystalinika, kde metamorfóza dosahuje již facie epidotických 
amfibolitů (bylo publikováno již dříve, Patočka, Smulikovski, Kachlík a Patočka). 
 



Albitické porfyroblasty, i když větších rozměrů jsou rozšířeny od Ještědu až po Rýchory, Jsou 
vždy produktem rozpadu HP asociace? 
Str. 35 – granát se vyskytuje i v metapelitech autory vyčleněného „middle thrust sheet“ 
celkem běžně, nemůže být považová za typogenní minerál spodního příkrovu. Naopak 
albitové porfyroblasty jsou přítomny téměř všude, ve sp. i svrchním příkrovu. 
Str. 35- metavulkanity jsou přítomny v celém objemu hornin KJK, i kdy jsou nerovnoměrně 
rozšířeny, nejsou omezeny převážně na „střední příkrov“ 
Str. 41 – sevřené s-j vrásy se často vytvářejí podél dílčích ramp, kde se stýkají tvrdší horniny 
na lokálních thrustech, tyto struktury nejsou omezeny jen na východní na centrální a 
východní Krkonoše, ale vyskytují se kolem vůči pokrývačským fylitům tvrdším horninám 
železnobrodského komplexu, dále jsou typickým znakem deformace na Ještědu, kde vrásní 
takto i spodnokarbonské droby a břidlice 
Str. 42 – viz výše, proč jsou ortoruly považovány za basement, když drobnější polohy jsou 
stěží vysvětlitelné jinak než intruze do okolních sedimentů,  těžko lze srovnávat thrusting 
flyšoidních sedimentů v akrečních klínech s deformacemi v podmínkách subdukce pasivního 
okraje saxothuringika 
Str. 44- geologický řez  - existují nějaké indikace pro ploše uložené těleso ortorul, 
podestýlající metapelity?  
Proč v profilu je „spodní příkrov převážně v podloží „středního příkrovu“?  Proč je západní 
omeziení ortorul tak diskordantní k okolním fylitům, když šlo o příkrovy vmísťované 
v duktilním režimu. Západní kontakt ortorul byl řešen zlomem v mapě Chaloupského et al. 
(1989). 
Str. 46 – Proč považujete lesczyniecký příkrov za součást svrchní desky (TBO?) 
Str. 9- profil – Ještěd je složen z parautochtonní i allochtonní částij, sz. část Ještědu tvoří 
kadomský basement – kadomské granitoidy také, kambro-ordovické metagranity  a ortoruly 
by tam neměly být řazeny,   
Schematický profil příliš neodpovídá strukturám úklonům těles a rozšíření jednotlivých 
příkrovů v mapě a navíc v mapě není rozšíření příkrovů není příliš logické. Když jde o 
imbrikaci příkrovových šupin, které se několikrát opakují, jak jste na základě výzkumů ve  
cetrálních a v. Krkonoších poznali, který příkrov je spodní, střední atd. 
 
 
 
 
Detrital zircon populations in quartzites of the Krkonoše-Jizera Massif- implications for teh 
pre-collisional history of teh Saxothuringian Domain in the Bohemian massif 
 
 
Třetí článek se zabývá U-Pb ICP MS datováním detritických zirkonů ze čtyř  vzorků kvarcitů z  
z různých litotektonických jednotek krkonošsko-jizerského krystalinika.  Analýza zirkonů 
potvrdila již dříve publikované analýzy (Linneman et al.,.) ze  saxothuringika, že detritické 
zirkony byly derivovány zejména z hornin kadomského až kambro-ordovického stáří. Starší 
mezoproterozoické, paleoproterozociké zirkony se vyskytovaly jen ojediněle. Nepřítomnost 
mezoproterorozoických zirkonů ukazuje na afinitu zdrojové oblasti k západoafrickému 
kratonu.  Novou významnou informací je potvrzení indikací z valounů typických modrých 
křemenů, valounů granitoidů a kontaktních rohovců, pocházejících z pláště lužického plutonu 
(Chaloupský 1965, Kachlík, Winchester et al. 2003),  že během kambro-ordovické extenze 



byly kolem poklesových zlomů kambro-ordovické granitoidy a vulkanity rychle erodovány a 
staly již krátce po své intruzi se zdrojem materiálu patrně převážně ordovických kvarcitů.  
 
 
Abstrakt. Maximální svrchnokambrické stáří sedimentace je možno vztáhnout pouze  ke 
studovaným kvarcitům, přítomnost archeocyathů a jiné indikace ukazují na přítomnost také 
spodnokambrických sedimentů.  
Str. 55 - Neoproterozoické horniny v plášti granitoidů jsou slabě metamorfovány (ms+chl), 
jak v lugiku, tak i např. ve schwarzburské antiklinále, v Kkrušných horách i intenzivněji.  
Obr. 1  swiebodzická deprese - zahrnuje i svrchní devon, není součástí výplně vnitrosudetské 
pánve 
Fig. 2  - mapka – dtto výše sp. – vs. střední a sv. příkrov, argumenty pro členění 
Str. 56 – proč je Jizera orthogneiss parautochtonní? – viz podobně výše, stř. příkrov – 
obsahuje poměrně často granáty, viz též výše, jaké jsou důvody pro samostatné vyčlenění 
leczynieckého příkrovu (sv. příkrov) a k čemu patří? 
Str.  56 – většina i bazických hornin má vnitrodeskovou signaturu, s výjimkou komplexů ve  
Rýchorském úseku a lezcynieckém krystaliniku. 
Str. 57 – chloritoid nebo pseudomorfózy po něm jsou běžnou součástí metapelitů tzv. stř. 
příkrovu 
Str. 64 – kontakt granioidů, nyní zčásti tektonický, byl původně intruzivní, proto není nutné 
předpokládat erozi proterozoika v centrální a východní části,  541 Ma starý bítouchovský 
albitický granit je v tekt. kontaktu s tzv. středním příkrovem   
Domníváte se, že sedimenty se ukládaly na kambro-ordovické granitoidy po hiátu, při němž 
byly odstraněny horniny neoproteorozoika?  
Str. 64 – nepřítomnost paleoproterozoického nebo staršího protolitu je možno vysvětlit i 
jinak, v kambriu ještě mohly řeky přinášet materiál z velkých vzdáleností z archaických i 
paleoproterozoických částí západoafrického štítu. 
 
 
 
Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic crust incorporated in the Variscan orogen: 
Letovice Complex, Bohemian Massif 
 
 
Článek se zabývá strukturním a geochemickým výzkumem metabazitů letovického komplexu. 
Přináší nová geochemická a Sm-Nd izotopická data a také U-Pb geochronologická data 
z metatonalitů a amfibolitů, které dokládají spodnokambrické protolitové stáří obou hornin. 
Autoři dávají toto stáří do souvislosti s počátky riftingu v oblasti Perigondwany, kdy se na 
extendované kontinentální kůře začínají vytvářet oceánské pánve. Naopak zpíše negativní 
stanovisko zaujjímají k existenci případného Rheického/rhenohercynského oceánu, jehož 
stopou jsou komplexy lemující hranici lugodanubika a brunovistulika.  
 
Fig. 1. – horniny  moravika (vnější fylity – vranovsko-olešnická skupina nejsou fylity, ale svory 
a pararuly) 
Str. 75 – kde jsou v letovickém komplexu eklogity?, kromě popsaných reliktů retrográdních 
eklogitů z Bohuňovské skály popsaných Konopáskem et al. 2002) 



Str. 75 – proč není uvedeno, že letovické krystalinikum a bohuňovská skála byly studovány 
strukturně Bowesem et al.  
Str. 77 – trondhjemite – by měl být označen jako metatrondhjemit nebo metatonalit, ale 
vzhledem spíše k albitickému složení plagioklasu jako metaplagiogranit, je metamorfován 
spolu s amfibolity, bazicita plagioklasu příliš neodpovídá běžným trondhjemitům, také obsah 
Al2O3 je významně nižší než je u těchto hornin běžné, 

Str. 82 – Jak si vysvětlujete odlišné  Nd metatrondhjemitu a hostitelskych amfibolitů, které 
vylučuje komagmatičnost obou hornin, jak si vysvětlujete poměrně vysoké negativní hodnoty 

 Nd tronhjemitu, které by měly být spíše pozitivní, kdyby tyto horniny měly vznikat tavením 
pláště nebo oceánské kůry, vysoké obohacení LREE v kontrastu s vysokými pozitivními 

hodnotami  Nd poukazuje obohacení pláště LREE před frakcionací taveniny, neg. Hodnoty  
Nd zase ukazují na kontaminaci korovým materiálem, který by musel být ochuzen o LILE (viz 
diskuse). To vylučuje vznik plagiogranitů na středooceánských hřbetech, ale i tavením a 
frakcionací oceánské kůry.  ( část odpovědí je obsažena v diskusi dále, jak jsem zjistil 
posléze). 
Str. 86 – Jak si vysvětlujete velké rozdíly mezi grt amfibolitem a ostatními amfibolity v mnoha 
geochemických parametrech?  Je letovický komplex homogenní jednotka?  
Str. 87 – proč v místě Rheické sutury nebyla subdukční zóna, když je lemována mohutnými 
akrečními komplexy, které vznikají nad subdučními zónami? Jak vysvětlíte produkty HP až 
UHP metamorfózy v okolí této sutury a další fenomény ukazující na významnou oceánskou 
suturu. Ostrovní oblouky mohly být již erodovány, odstraněny během subdukční eroze příp. 
pohřbeny při kolizních procesech. Vývoj v této zóně byl dlouhodobý, jak ukazuje patrně i 
rozdílné stáří gaber a metabazitů. 
Str. 87 – starší bazické horniny jsou v metabazitové zóně, postdatované intruzemi ryolitů, 
které mají přes 700 mil let. (pokud je datování správné)  
Str. 87- Diskuse, ve které je diskutována existence či neexistence rheického oceánu, je 
poměrně úzká na to, aby mohla dát odpověď na otázku, zda existoval či neexistoval a jak se 
vyvíjel.  Řada geologických aspektů není v této diskusi využita. 
Str. 87 – proč si myslíte, že gabra jsou variská?   Když vznikl letovický komplex na ztenčené 
kůře, proč tam nejsou také alkalické bazalty, které často vznikají v počátečních etapách 
extenze?  
 
Str. 96  - závěry 
Vznik HP-LT příkrovů v saxothuringiku je spjat již se subdukcí kont. kůry pasivního okraje 
saxothuringika a její následnou exhumací a ne oceánské kůry, tento proces předcházel a je 
spjat s exhumací svrchního allochtonu (viz už výše) 
Str. 97 – přítomnost archeocyathů a další data ukazují, že sedimenty musí být zčásti starší 
než svrchní kambrium (ukazuje to pouze na max. stáří studovaných kvarcitů), nelze vztahovat 
na celou jednotku 
Str. 97 – není třeba uvažovat kompletní erozi neoproterozoických sedimentů viz výše, jaký je 
tedy kontakt sedimenů a ortorul?  
 
Přes uvedené výtky a nedostatky přinesla předložená práce řadu významných nových 
informací, důležitých pro zpřesnění vývoje externích částí Českého masivu.  Za nejcennější 
nové informace považuji kvantifikaci metamorfních podmínek HP-LT metamorfózy 
v metapelitech a nově zjištěné stáří amfibolitů a felsických poloh na bohuňovské skále.  
Některé interpretace jak je patrné z připomnek výše považuji za diskutabilní zejména pro to, 



že závěry byly činěny z poměrně malého území a bez zvážení širších souvislostí. Kvalita již 
publikovaných prací byla prověřena přísným recenzním  řízením v mezinárodních časopisech. 
Přínosy práce vysoce převažují nad jejími nedostatky, které jsou zejména v oblasti 
interpretací, které byly činěny z plošně omezených území a je velmi těžké až nemožné je 
vztáhnout na celé jednotky, které nebylo v rámci doktorské práce možno komplexněji 
prostudovat.   
Práce dle mého názoru plně splňuje podmínky pro udělelení titulu Ph.D. a proto  doporučuji 
komisi disertační práci k přijetí.  
 
 
 
 
 
 

Praha 7. 10. 2011    Doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


