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Minerální asociace a podmínky vzniku 
metamorfních skarnů Českého masivu 

 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá petrografickým studiem, minerálním složením a 
termodynamickou interpretací skarnů ve vybraných regionálně metamorfovaných jednotkách 
Českého masivu. Cílem práce je určení teplotně tlakových podmínek vzniku jednotlivých 
minerálních asociací, interpretace vývoje v uzavřené soustavě nebo metasomatickou výměnou, a 
návrh hypotézy vzniku skarnů na základě stopového složení magnetitu.  

Autor ve své práci využívá kombinace petrografického studia, analýz horninotvorných 
minerálů pomocí elektronové mikrosondy, a termodynamického modelování fázových rovnováh. 
V práci jsou proto účelně spojeny klasické geologické přístupy s analytickými metodami i 
teoretickými interpretacemi. 
 Úvodní část práce podává kritický souhrn klasifikace a terminologie skarnů, stručný 
přehled jejich výskytů v regionálně metamorfovaných jednotkách Českého masivu, následovaný 
diskusí hypotéz o vzniku skarnů, jejich izotopovém složení a teplotně tlakových podmínkách. Na 
tuto kompilační kapitolu navazují výsledky autorova původního výzkumu: stručná terénní 
charakteristika tří studovaných výskytů, petrografické popisy a obrazová dokumentace 12 
výbrusů, po kterých následuje zevrubná prezentace mikrosondových dat z horninotvorných 
minerálů.  
  K interpretaci podmínek a mechanismu vzniku skarnů autor využil dvou nezávislých 
metod: (i) univariantních rovnováh mezi různými fázemi a jejich koncovými členy, o kterých 
předpokládá, že byly v lokální rovnováze, za účelem určení teplotně tlakových podmínek 
retrográdní dráhy a hydrotermálního vývoje, a (ii) fázových diagramů pro odlišení vývoje v 
uzavřeném systému nebo metasomatózou.  Inovativním přístupem je studium zastoupení 
minoritních prvků v magnetitu, které ukazuje, že české metamorfní skarny s velkou 
pravděpodobností nemohou být produkty vulkanosedimentární nebo exhalační činnosti, jak se 
dnes často předpokládá.   
 Předložená práce je kombinací úvodní rešerše s originálním zpracováním nového 
vzorkového materiálu laboratorními metodami a teoretickým modelováním.  Svým charakterem 
práce splňuje překračuje kritéria kladená na bakalářské práce.  Rukopis je dobře strukturován a 
má velmi dobrou grafickou úroveň.  Na formálním zpracování je patrná autorova snaha o rychlý 
přechod k prezentaci výsledků, ale často na úkor technických detailů a doprovodných citací, které 
chybějí v teoretických a interpretačních částech. Jako celek práci hodnotím kladně a doporučuji ji 
k získání bakalářského titulu.  
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