
Posudek na bakalářskou práci Michala Raisigla „Analýza metamorfního vývoje

jednotky Královského hvozdu“.

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem metamorfních dějů na území jednotky
Královského hvozdu a metodami jimiž lze tyto metamorfní děje studovat. Bakalářská práce je
rozdělena na dvě části: rešeršní část a kapitolu s vlastními výsledky. Práce dále obsahuje
anglický a český abstrakt a seznam použité literatury. Oba abstrakty jsou obsahově v pořádku a
dobře shrnují obsah práce. Zde bych pouze vytkla, že v abstraktu si autor si stanoví jako cíl
„interpretace metamorfních dějů na studovaném území“, ale přitom své výsledky nediskutuje
s literaturou ze studovaného území ani je vlastně neinterpretuje. Takže bych spíše řekla, že cílem
práce je popis metamorfních dějů na území jednotky Královského hvozdu a interpretace možné
P-T dráhy ve studovaném vzorku.

Rešeršní část je dále rozdělena do dvou kapitol. První část shrnuje poznatky o
metodách určování P-T podmínek v metamorfních horninách pomocí klasické
geotermometrie/geobarometrie a termodynamického modelování. Obsahuje také detailně
zpracované obecné principy pro výpočet fázových rovnováh a minimalizace Gibbsovi energie
jako základ pro obě metody. Tato část práce mi přijde velmi dobře napsaná a dokazuje, že autor
se orientuje v obou používaných metodách.

Druhá část rešeršní kapitoly se pak zabývá popisem regionálně geologického členění
Českého masívu, s detailním zaměřením na jednotku Královského hvozdu. Této části práce bych
vytkla pouze monotóně zvolenou použitou literaturu (většinou Cháb et al., 2008). Nikde nejsou
například citovány starší práce. Sám autor říká, že členění Moldanubika je předmětem dohadů
řadu desetiletí  a výsledné interpertace se velmi liší a pak opět cituje pouze práci Cháb et al.
(2008). Spektrum nastudované literatury mohlo být širší.

Celkově je rešeršní kapitola dobře a přehledně strukturovaná a je vhodně doplněna
obrazově. Obrázky mají bohužel chaotické číslování, obrázek 9 vůbec není citován v textu,
rezervy jsou i v popisech obrázků a u většiny  obrázků není uvedeno odkud jsou převzaté, je
třeba citovat.

Výzkumná část práce prezentuje petrografický popis vybraného vzorku, chemismus
studovaných minerálů a výslednou spočítanou pseudosekci. V závěru pak autor za pomoci
zkonstruované pseudosekce ukazuje P-T vývoj studovaného vzorku. Text je dobře napsaný a
vhodně doplněn fotodokumetací, grafy a tabulkami reprezentativních analýz minerálů. V úvodu
do výzkumné části mi ale chybí argumentace proč si autor ke studii vybral zrovna tento vzorek,
proč ho považuje za reprezentativní. Dále v kapitole 3.3. „Pseudosekce a P-T vývoj
reprezentativních vzorků“ autor zmiňuje pouze názvy použitých modelů při konstrukci
pseudosekce, všechny modely je nutné citovat. Bylo by dobré také zmínit v jakém systému byla
pseudosekce počítána a proč. V pseudosekci je uvedena H2O v přebytku, byla takto tato
pseudosekce počítána? Protože v celkovém složení horniny je uvedeno ~3.8% vody. Toto je
nutné vysvětlit. Výsledná pseudosekce také zobrazuje pole pouze hlavních stabilních
minerálních asociací a neukazuje malá pole. V důsledku toho jsou vedle sebe pole se stejnou
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variancí a na jedné reakci se teoreticky objevují/mizí dva minerály. To není možné a
pseudosekce potom vypadá nesprávně!

Výzkumná část dokazuje, že autor si osvojil jak základy metamorfní petrologie tak i
metodu termodynamického modelovaní za pomoci programu PERPLEX. Výsledky své práce je
pak schopen prezentovat a interpretovat. Studovaných vzorků pouze mohlo býti více než jeden.

Předložená bakalářská práce svým obsahem i rozsahem jak rešeršní části tak vlastního
výzkumu je adekvátní tomuto typu práce, a proto ji doporučuji k přijetí.

Moje hlavní výtka se týka toho, že práci chybí jasné závěry, nebo případná diskuze.
K čemuž se vztahuje i moje otázka na autora. Jak by interpretoval výsledky sveho modelováni
v ramci předchozích studií v dané oblasti (např. Babůrek, 2003). Jsou v rozporu
s předchozímy modely? A jak by autor výslednou P-T dráhu použil pro interpretaci tektono-
metamorfního vývoje jednotky Královského hvozdu?

Kromě této konkrétní výtky mám výhrady zejména k formálním nedostatkům práce,
které dojem z této práce zbytečně srážejí.

Konkrétní poznámky:

 Kapitola 0.1-0.2 (strana 3): číslováni kapitol v textu by mělo začínat číslem jedna ne
nula.

 Kapitoly 1.1-1.2.3 (strany 4-13): všechny použité rovnice  a metamorfní reakce v
kapitolách 1.1 ; 1.2.1 ; 1.2.2 a 1.2.3 by měli být řádně citovány v textu i v seznamu
použité literatury. Pokud všechny rovnice pocházejí ze Spear (1993), musí to pak být
explicitně řečeno nebo citováno pokaždé když použito.

 Obr. 8 (kapitola 1.3.2; strana 15): u obrázku není uvedeno odkud je tato
pseudosekce převzata.

 Obr. 7 (strana 18): u obrázku není uvedeno odkud je převzat. U obrázku dále chybí
měřítko nebo geografické souřadnice.

 Číslování obrázků je zmatené, dvakrát se opakuje obrázek 7 a 8!
 Obr. 8 (strana 20): u obrázku není uvedeno odkud je převzat. Geologická mapa by

mohla obsahovat nějaké geografické názvy, aby se čtenář lépe orientoval. U obrázku
dále chybí měřítko nebo geografické souřadnice.

 Obr. 9 (strana 24): u obrázku není uvedeno odkud je převzat a obrázek vubec není
citován v textu.

 Obr. 12 a 13 vůbec nejsou citovány v textu.
 Obr. 14 a 15 jsou citovány na špatném místě.
 Obr. 15 (strana 34): zkratky minerálů v pseudosekci nejsou konzistentní. Např. Biotit

je občas bi občas bt. Popisky by měly být konzistentní.
 Obr. 15 a 16 (strana 35-36): obrazky jsou příliš malé  a hodnoty na izopletách těžko
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