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Posudek diplomové práce:  
Studium pevných inkluzí vybraných minerálů eklogitů, peridotitů a granulitů 

Kutnohorské oblasti 
 

Radima Jedličky 
 
 

Předložená diplomová práce se zabývá popisem vysokotlace metamorfovaných hornin moldanubické 

zóny z oblasti kutnohorského krystalinika. Analyzované vzorky pochází z běstvinského granulitového 

tělesa a jedná se o felsické  granulity, granátické peridotity a eklogity.  

 

 Tématem diplomové práce bylo ověření tlakově-teplotních podmínek (ultra)-vysokotlaké 

metamorfózy hornin plášťového původu a okolních felsických granulitů pocházejících z kůry. Pro 

nalezení odpovědi o PT vývoji a původu studovaných hornin zahrnuje diplomová práce petrografický 

popis základních litologických typů hornin, mikroskopické analýzy výbrusů hlavních prvků v granátů 

včetně složení stopových prvků pomocí metody laserové ablace v kombinaci hmotovým 

spektrometrem (LA ICP-MS), mikrosondové analýzy fengitových a biotitových  inkluzí z granátu 

felsických granulitů a odhad PT podmínek pomocí termodynamického modelování.  

 

Práce je přehledně členěná do 9 kapitol a 2 příloh o celkovém rozsahu 94 stran. Kromě využití 

přístrojového vybavení Ústavu petrologie a strukturní geologie Univerzity Karlovy v Praze, byla část 

analytických prací uskutečněna na Univerzitě v Grazu, v Rakousku. 

 

 Ačkoliv chyba termodynamického modelování - odhadu PT podmínek studovaných hornin je 

ovlivněna přítomností akcesorických minerálů v celkové hornině a pro granulitovou metamorfózu je 

zatížena chybou odhadu, teplotně-tlakové podmínky vzniku studovaných granulitů pomocí konvekční 

termobarometrie jsou ve shodě s již dříve publikovanými pracemi z oblastí vyskytu hornin z podobnou 

litologií.  

 

Kapitola diplomové práce týkající se chování stopových prvků v granátu by si zasloužila 

podrobnější diskuzi, studium hlavních prvků v granátu by mohlo být například rozšířeno o odhad 

rychlosti difúze - jak dlouho studované horniny setrvaly v maximálních metamorfních podmínkách 

v jejich prográdní části a potvrdit tak obecnejší tvrzení, že proces byl velice rychlý. Jinak kapitolu o 

zonálnosti hlavních prvků v granátech považuji za velmi pečlivě a přesně zpracovanou. Petrografický 

popis hornin by si zasloužil přesnější formulace týkající se vztahu jednotlivých minerálů. Tvrzení 

v závěru práce o vztahu granulitů a plášťových hornin jsou pravděpodobně věcně správná, ale 

postrádají argumentaci dat studovaných hornin, kromě odkazů na práci školitele. Stejně tak by bylo 
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zajímavé v závěru práce porovnat výsledky tohoto petrologického studia s dalšími  granulitovými 

masívy moldanubika. 

 

Přesto publikované kapitoly představují standartní zpracování vhodné po dílčích úpravách pro 

publikaci v mezinárodním časopise. Téma diplomové práce je aktuálním problémem pro interpretci v 

petrologických studiích a ačkoliv bylo publikováno několik dílčích prací, diplomová práce rozsahem a 

kombinací použitých metod přináší nové poznatky.  

 

Domnívám se, že zpracování samostatně získaných dat včetně správně formulovaných závěrů 

je zcela vyhovující k získání magisterké hodnosti a já tuto práci doporučuji k přijetí. 

 

 

        

 V Praze, dne 10.9.  2013    Mgr. Martin Svojtka, PhD. 

       Geologický ústav AVČR, v.v.i. 



Posudek diplomové práce-Radim Jedlička  str. 3  

V následujícím přehledu jsou připomínky řazené podle jednotlivých kapitol a stránek: 

 

 Kap. 2.1. Výzkum vysokotlakých hornin v Českém masívu 

Str. 9 pokud je tato kapitola přehledem výzkumu HP hornin, chybí citace Kotková et al. (2011) o 

nálezu mikrodiamantu v granulitech Českého masivu (ČM). Nerozumím, proč podobně rešeržní 

kapitola se opakuje v kapitole 3.2 Tlakově-teplotní podmínky vysoce metamorfovaných hornin. Opět se 

jedná o přehled v rámci ČM. 

 Kap. 3 Český masív a studovaná oblast 

Str. 12 Obr.3.1: 1) v popisu pod obrázkem je odkaz na obrázek 3.3.A, což by měl být asi odkaz na 

Obr. 3.4; 2) modrý obdélník, který má v popisu obrázku odkazovat na detail pozice studované oblasti 

se mě nepodařilo nalézt – pouze černý trojúhelník; 3) pokud by v legendě měly být jednotky HP a 

UHP hornin řazené podle stupně metamorfózy (viz f. zelených břidlic..), tak by bylo vhodné oddělit 

granulity a migmatity metamorfované v granulitové a amfibolitové facii. Pokud by v legendě měly být 

jednotky řazené podle horninové litologie, tak by bylo více vhodné použít více konvenční dělení 

moldanubika na monotónní, pestrou a Gföhlskou jednotku. 

Str. 14 Co je to klimaktická metamorfóza? Na základě velkého množství zirkonových a monazitových 

stáří je pro moldanubikoum považován vrchol metamorfózy asi 340 Ma (a ne 350 Ma)  

St. 17 postavení jednotky kutnohorského krystalinika je obecně považováno za součást oblasti 

moldanubika. V přehledu publikovaných prací by bylo ale vhodné i zmínit práce Vrány (2008) a 

Vrány et al. (2009), kteří ukazují na afinitu k horninácm oblasti Orlica-Snieznik v polských Sudetech.  

 Kap. 4 Petrografie studovaných hornin 

V kapitole 4.2 Petrografický popis hornin začíná vždy popis litologického typu horniny, pro snadnější 

orientaci by bylo vhodné za jednotlivý typ horniny uvést i číslo vzorku. U popisu jednotlivých 

porfyroklastů by bylo účelné uvést velikost. 

Str. 21 v analytické části kapitoly - ve zmínce o kalibraci stopových prvků u měření pomocí LA ICP-

MS je uvedeno použití dvou standardů NIST 610 pro měření prvků o nižší a vyšší koncentraci. Jedná 

se asi o záměnu se standardem NIST612 + NIST 610. 

Pro analytický popis metody stanovení koncentrace stopových prvků pomocí LA ICP-MS bývají 

uvedeny i další parametry měření (délka měřeno rastru, popř. hloubka bodové analýzy, použitá 

energie...atd), stávající popis je velmi stručný..  

Str. 22 nepřesná formulace: „stanovení správných koncentrací ovlivněno nesprávným výběrem zrn“. 

Správnost měření koncetrací je dáno parametry a nastavením přístroje. 

V analytické části nebo v příloze 10.1 by pro následnou publikaci měla být uvedena i správnost a 

přesnost měření (tzv. „ accuracy and precision“) 

Str. 31. V obr.4.3 E jsou barevně naznačeny růstové zóny granátu. O jaké typy růstových zón se 

jedná?  

Jak je míněno tvrzení „exsoluční lamely rutilu“ v obr. 4.3 F 
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Pro popis studovaných hornin - jaký je rozdíl mezi eklogity a granátickými pyroxenity (hlavní prvky, 

stopové, izotopy) ? 

 Kap. 7 Zonalita prvků vzácných zemin 

Str. 56 pro graf  jsou použité hodnoty uvedené v příloze na str. 93. Pokud obsahy La jsou pod mezí 

detekce, neměly by být v grafu uvedené.  

 Kap. 8 PT pseudosekce felsických granulitů 

Pro odhad metamorfních podmínek bylo u PT řezů a isoplet stanovená střední hodnota u jednotlivých 

vzorků . Je možné stanovit chybu tohoto výpočtu? 

 Kap. 12 Přílohy 

Str. 93 v tabulce 10.1 chybí uvedení detekčních limitů pro jednotlivé prvky. S tím souvisí i nesprávné 

uvádění hodnot měření na 2 desetinná místa u analýz, kde detekční limity budou jednotky nebo 

desítky ppm. Chybí zmínka v jakých jednotkách jsou změřené hodnoty. 

 

 

 


