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školitel D. Dolejš, rozsah 53 stran

Práce je zpracována na velmi dobré grafické i stylistické úrovni a je logicky strukturována. Je
doprovázena řadou diagramů a ilustračních fotografií, taktéž kvalitních.
Ráda bych poukázala na některé problémy, jak po stránce formální (citace, popisky obrázků,
překlepy), tak neformální (některé problematické interpretace), které by měly sloužit jako
námět pro další vědeckou práci.

Název
 v názvu by se mělo objevit místo „metamorfních skarnů“ lépe  „regionálně

metamorfovaných skarnů“.
Úvod
 kapitola „1.4. Definice problému a cíle práce“  by měla přijít na začátek, aby čtenář

věděl co ho čeká
 pozor na termín svratecká antiklinála X svratecké krystalinikum (zdá se, že jsou

autorem nepřesně používány, např. str. 8 i jinde)

Metodika
 Měly by být uvedeny použité standardy, případně detekční limity pro stanovení

jednotlivých oxidů. Nízké hodnoty pod 2 sigma by měly být považovány za nulové.
 Chybí jméno analytika, který provedl analýzy.
 Není jasné kolik vzorků bylo vlastně studováno. Vzorky by měly být charakterizovány

v přehledné tabulce se stručným popisem.
 Doporučuji doplnit tabulku se seznamem používaných zkratek.
 Podle kterého programu bylo přepočítáno celkové železo např. v grt na Fe2+ a Fe3+

Poznámky k tabulkám složení horninotvorných minerálů
 Stanovení hlavních oxidů uvádět jen na 2 desetinná místa (i všude v textu).
 U všech analýz chybí informace, na kolik kyslíkových atomů (sumu kationtů) byl

proveden výpočet.
 Tabulka 1. Chybí výpočet molárních koncentrací koncových členů granátu, se kterými

se operuje dále v textu.
 Tabulka 3. Analýzy amfibolu z Vlastějovic (možná i z Malešova) jsou zřejmě chybné

ve stanovení fluoru, který není nikdy nulový (F = 0.17-0.72 hm. %, Žáček 2007).
 Tabulka 4. Pozor na stanovení některých oxidů v magnetitu (V, Ti, Cr, Ca, Mg, Ni).

Velká část těchto stanovení se pohybuje kolem detekčního limitu el. mikrosondy nebo
ED systému, nebo je i pod ním. Přitom se tato stanovení používají k zásadním
interpretacím v diskriminačních diagramech na Obr. 17-19!

Poznámky  k diagramům
 Na studovaných lokalitách byly dřívějšími autory provedeny desítky až stovky analýz

různých typů. Autor cituje pouze část těchto prací, navíc (ani citovaná) data nejsou
v obrázcích zhodnocena, byť ve formě stínovaných polí „compositional fields“. Např.
u granátu by to bylo dobře možné. To je jen doporučení.



 Každý obrázek nebo diagram musí být samonosný. Doporučuji proto doplnit ke
všem obr. i diagramům vysvětlivky i vysvětlení použitých zkratek.

Fázové rovnováhy
 Práci chybí detailnější  popis jak byly pseudosekce počítané. Tj., chybí tam celkové

složení horniny, která byla pro výpočet použita.

 Celkové složení horniny je navíc problematické, protože v diskusi  se popisuje
mobilita prvků, a tak vyvstává otázka, zdali je možno u pseudosekcí
diskutovat nějaké trendy se změnami P a T, když je reálná možnost, že se vše může dít
z velké části díky přínosu různých prvků do horniny.

  Doporučuji doplnit citaci, kdo sestavil  model mísení mezi jednotlivými
komponentami v granátech a pyroxenech (včetně trojmocného železa).

 U výpočtu isoplet modálního  a chemického složení jednotlivých minerálů by
v diagramech měla být vyznačena místa, kde isoplety odpovídají konkrétnímu složení
minerálu v analyzované hornině.

 Problematická je fugacita kyslíku, která bude jistě ovlivňovat FeO/Fe2O3 poměr v
granátech a pyroxenech.

Formální chyby jsou vyznačeny v textu.

Závěr: V předložené práci Jan Bubal prokázal, že se dokáže orientovat v publikované
literatuře (drobné nedostatky doporučuji doplnit), zabývající se skarnovou
problematikou. Dále prokázal, že zvládl metodu mikroskopování a práci s přepočty a
interpretací mikrosondových dat (drobné nedostatky doporučuji též doplnit).
Problematické použití metody pseudosekcí nedokáži posoudit, zda přináší relevantní
data pro studovaný systém (viz poznámky uvedené níže).
Předloženou práci oceňuji a doporučuji k přijetí.

RNDr. Jaroslava.Pertoldová CSc.
V Praze dne 13.9.2011

Na závěr uvádím některé poznámky, které mi  poskytl kolega V. Žáček, který na ložisku
Vlastějovice detailně pracoval.  Poznámky by mohly přispět k opravě některých nepřesností
v předložené práci, ale mohou být i námětem k další tvůrčí práci.

Jako hlavní zdroj petrografické informace je citována hlavně nepublikovaná diplomová práce
Potužáka (1996). Hlavní minerály skarnu  (granáty, pyroxeny, amfiboly, epidot, magnetit,
titanit) jsou však popsány v publikované práci Žáčka a Povondry (1991), granáty podrobně
později zpracoval (Žáček 2007), včetně velkého množství prezentovaných chemických
analýz, a to jak z el. mikrosondy, tak analýz separovaných minerálů na mokré cestě (přímá
stanovení Fe3+, F, H2O).



Granát
Prakticky první chemické analýzy granátu z Vlastějovic přinášejí Žáček a Povondra (1991),
nejpodrobnější data uvádí Žáček (1995, 1997) a Žáček et al. (2003).  Složení granátu, která
uvádí autor, odpovídají jen typu 4, (VŽ 2003), který ve Vlastějovicích nepřevládá.

Klinopyroxen studovali po chemické stránce Žáček a Povondra (1991), data jsou však také
shrnuta v pracích Žáčka et al. (2003). Klinopyroxeny obsahují 7-54 mol. % diopsidové
komponenty, tj. odpovídají hedenbergitu až Fe-diopsidu, tj. mají daleko širší rozsah složení,
než uvádí autor. Obsahy Na2O jsou poměrně nízké (0,35-0,65 hm. %) a jsou kompenzovány
přítomností Fe2O3 doloženého nejen výpočtem z analýzy z el. mikrosondy, ale přímo
analyticky mokrými analýzami (1,70-3,32 hm. % Fe2O3) (až 0.10 apfu), viz Žáček a Povondra
(1991). To ukazuje, že podíly jadeitové komponenty  (která by mohla indikovat HP
metamorfózu), jsou prakticky nulové.

Amfibol z žil kontaminovaných pegmatitů s fluoritem studoval nejnověji Žáček (2007), který
zjistil přítomnost draslíkem anomálně bohatých hastingsitů (s převahou K nad Na), které
formálně odpovídají novému minerálu. Analýzy K- bohatého amfibolu ze skarnu i ze žil však
uvádějí již Žáček a Povondra (1991).
V souvislosti s hastingsitem vystupuje v pegmatitových žilách ve vlastějovickém skarnu
bohatá minerální asociace, která byla studována také řadou autorů (např. Vavřín 1962,
Mrázek-Vrána 1984, Rezek-Kryst 1985, Povondra et al. 1985, Povondra 1992, Staněk-
Schnorrer 1993, Tvrdý 2000, Žáček 1997b, Žáček-Fišera 2001, a mnohé další).

Epidot
Jak ukázali Žáček a Povondra (1991) a Žáček (1995, 1997), v jemnozrnných epidozitech,
které jsou integrální součástí skarnu nezatlačuje epidot granát, ale naopak dochází k růstu
porfyroblastů granátu v epidotu podle reakce, kterou popsal Němec (1971) v časopise
Krystalinikum č. 7, str. 95-117.
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