
  Tereza Jandová 

1 
 

ERRATA (dodatky k připomínkám oponenta) 

1. Kapitola: ÚVOD 

Oponent: „Postrádám v úvodní části shrnutí problematiky vzniku páskovaných textur v 

průběhu krystalizace granitů a pegmatitů, zejména významu vzniku staveb označovaných 

jako "undirectional solidification texture" (UST) (Shannon et al. 1982, Breiter 2002). Z 

dalšího textu je zřejmé, že autorka netuší, ze vnitřní stavby okrajových pegmatitů 

vyvinutých na kontaktu topazových granitu s jejich okolím, označované ve starší 

literatuře jako "stockscheider" jsou v současné době interpretovány jako UST stavby.“ 

V první kapitole jsou shrnuty mechanismy krystalizace a veličiny, které ovlivňují vznik 

páskovaných textur. Na jejím konci je stručně shrnut i výskyt a interpretace podobných 

textur (kap. 1.4, str. 12-13) a je zde použit a vysvětlen jak termín „undirectional 

solidification texture" (UST), tak i „stockscheider“ (a to také v souvislosti s granitovým 

pněm Podlesí). Termín „undirectional solidification texture" je pak používán v průběhu 

celé práce, ale termínu „stockscheider“ (jenž v doslovném překladu znamená „dělič 

pňů“) nebyl věnován větší prostor, jelikož jemu podobné struktury se na místě 

nevyskytují.  

Oponent: „V rozporu z dlouho známou skutečností autorka uvádí, ze říčanský pluton je 

tvořený pouze muskoviticko-biotitickým říčanským granitem a zcela pomíjí existenci 

jevanského granitu a okrajového granitu.“ 

Termín muskoviticko-biotitický říčanský granit je bohužel použit v první větě příslušné 

části, dále se však hovoří pouze o biotitickém či okrajovém říčanském granitu. Jevanský 

granit je pominut kvůli jeho zjevné nesouvislosti se zkoumaným tělesem aplitů a 

pegmatitů (a kvůli zestručnění práce). Jediný jeho společný znak s tímto tělesem je jeho 

jemnozrnná povaha, naopak mezi jeho četné odlišnosti patří například fakt, že turmalín 

ani podobné páskované textury se v něm nevyskytují, nebo jeho geochemické složení je 

naprosto odlišné, také z pohledu stopových prvků, a pozoruhodnou odlišností je chybějící 

negativní europiová anomálie.  

Oponent: „V charakteristice geologické pozice středočeského magmatického komplexu je 

bohemikum chybně paralelizováno s barrandienem.“ 

V první větě příslušné části je to bohužel pravda, ale z dalšího textu již to nevyplývá.  

2. Kapitola: GEOLOGICKÁ SITUACE 

Oponent: „Chybí geologická mapa středočeského magmatického komplexu.“ 

Nebyla považována za nijak informačně přínosnou vzhledem k zaměření práce. 

Oponent: „Studované aplity a pegmatity mají zcela nepochybně úzký vztah k 

leukokrátnímu jevanskému granitu.“ 
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Proč studované aplity a pegmatity nemají úzký vztah k jevanskému granitu bylo již 

vysvětleno v dodatcích k předchozí kapitole. 

3. Kapitola: PETROGRAFIE 

Oponent: „Z popisu geologické pozice a z petrografické charakteristiky není jasná pozice 

biotitického granodioritu, lemujícího těleso aplitů a pegmatitů.“ 

Geologická pozice této jednotky je zmíněna jednak hned v první větě příslušné části (str. 

25), kromě toho je popsána a nakreslena v geologické mapě ve druhé kapitole.  

Oponent: „Turmalinizaci okolních metasedimentů autorka zmiňuje pouze okrajově.“ 

Vzhledem k zaměření práce se tento problém neřeší a zmiňuje se pouze okrajově. Může 

být předmětem dalšího studia s pomocí již odebraných vzorků a pilotních analýz. 

4. Kapitola: MINERÁLNÍ CHEMIE 

Oponent: „U všech ostatních minerálů, zejména u akcesorických minerálů (zirkonu, 

monazitu, xenotimu) je použití EDX detektoru problematické, což dokládají i získané 

nízké analytické sumy u většiny analýz těchto minerálů.“ 

Přesnost analýz by měla být vzhledem k vysoké úrovni zpracování spekter na 2-3 % 

relativních koncentrací. Tyto variace interpretace zdaleka přesahuje. Navíc analytické 

sumy nejsou nízké systematicky, nýbrž jsou proměnlivé, což svědčí spíše o různém stupni 

metamiktizace těchto minerálů, než o chybě přístroje. 

Oponent: „Lze nalézt řadu chyb a nedostatků v přepočtech analýz na atomární hodnoty.“ 

Není uvedeno jaké nedostatky, ale všechny přepočty byly provedené dvakrát a z toho 

jednou ověřenými programy.  

Oponent: „V anglicky psané literatuře se obvykle uvádí Ca apfu a nikoliv jak to používá 

autorka Ca pfu.“ 

„Apfu“ znamená „atoms per formula unit“ což by se nemohlo použít v případě vakance, a 

tak bylo kvůli konzistenci záměrně všude používáno „pfu“.  

Oponent: „Za formální chybu lze považovat tabelární vyjádření hmotnostních procent u 

chemických analýz minerálů na tři desetinná místa.“ 

Hodnoty jsou na tři desetinná místa vyjádřeny záměrně, protože ačkoliv chyba je na 

druhém desetinném místě, zaokrouhlování by vnášelo chybu pro další potenciální 

uživatele těchto dat.  

Oponent: „Zásadním nedostatkem prezentace analýz jednotlivých minerálů je chybějící 

přepočet na koncové členy u minerálů skupiny granátu, ilmenitu, monazitu a xenotimu.“ 



  Tereza Jandová 

3 
 

U granátu byl rozpočet na koncové členy záměrně vynechán, protože není numericky 

jednoznačný, a u monazitu a xenotimu to postrádá smyls, protože jsou z velké části 

metamiktní a mají narušenou stechiometrii. 

Oponent: „Postrádám střední hodnoty distribuce analyzovaných prvků a větší počet 

diagramů, zejména diagramů pro vyjádření chemismu granátu (almandin, spessartin, 

pyrop), ilmenitu (ilmenit, pyrofanit, geikielit), monazitu a xenotimu.“ 

Uvedený diagram u granátu by postrádal smysl, protože granáty nemají téměř žádný 

hořčík, a proto by se zobrazovaly pouze na jednu hranu ternárního diagramu. Analýzy 

ilmenitu, monazitu a xenotimu byly provedeny pouze orientačně a je jich malý počet, 

proto byly diagramy vynechány. 

Oponent: „U znázornění chemismu turmalinu je chybně převzatý diagram F-O-OH a 

diagram Fe-Mg-Li.“ 

Diskriminační hranice jsou chybně (opraveno během prezentace práce). 

Oponent: „Není uvedeno která z doporučovaných metod a z jakého důvodu (Henry et aI. 

2011) byla použita k přepočtu analýz turmalínu.“ 

Způsob přepočtu je uveden na str. 47. Bylo vyzkoušeno více metod a byla vybrána ta 

nejméně problematická.  

Oponent: „U analýz Nb-Ta-Ti oxidů není uvedeno, zda převládájí kolumbity-(Mn) nad 

kolumbity-(Fe) a čtenář postrádá ilustratívní grafické vyjádření chemismu této minerální 

skupiny.“ 

Jak se liší složení kolumbitů je uvedeno u jednotlivých horninových skupin a grafické 

vyjádření chemismu této skupiny postrádá smysl kvůli malému počtu analýz, jak již bylo 

zmíněno dříve. 

5. Kapitola: CELKOVÁ GEOCHEMIE 

Oponent: „Autorka z neznámých důvodů použila u diagramů An-Ab-Or a Q-ANOR dva 

různé typy normatívních přepočtů (ClPW vs. mesonorma).“ 

V článcích zavádějících tyto diagramy je přesně uvedeno, která metoda přepočtu se má 

použít, a ta také byla použita.  

Oponent: „Mimoto nepovažuji za příliš šťastné, že autorka pro normalizaci u spider 

diagramů použila průměrné hodnoty složení svrchní kontinentální kůry. Výrazně 

užitečnější by bylo použití průměrných hodnot frakcionovaných I a S granitů, případně 

použití hodnot pro A-granity, zejména hodnot pro peraluminické A-granity (např. z 

Austrálie).“ 
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Považuji za užitečnější porovnávat hodnoty s něčím obecně známým a rozšířeným, jako je 

složení svrchní kontinentální kůry. Porovnání s A-granity z Austrálie by bylo spíše jen pro 

srovnání s těmito granity.  

Oponent: „Analytické výsledky prezentované v diplomové práci poskytují mimořádně 

ilustrativní data pro aktuální diskusi rozlišení frakcionovaných I/S-granitů a A-granitů. 

Autorka bohužel možnost širší diskuse těchto dat nevyužila.“ 

Cíl práce je zaměřen jinam než na toto téma, ale přesto je této diskuzi věnováno přibližně 

půl strany. Prezentované diagramy navíc nevedou k žádným konkrétním závěrům.  

6. Kapitola: INTERPRETACE A DISKUZE 

Oponent: „Recenzentovi této práce především chybí diskuse s podobnými 

frakcionovanými granity, jejichž minerální a chemické složení leží na rozhraní 

frakcionovaných I/S granitů a A-granitů, a srovnání s daty jak z hlediska magmatických 

staveb, tak mineráIního a zejména chemického složení těchto horninových komplexů.“ 

Cílem práce bylo popsat a interpretovat vývoj v rámci jednotky a magmatické stavby a 

ne srovnání či diskuze chemismu a mineralogie jednotky s jinými frakcionovanými 

granity. Přesto jsou výskyty podobných hornin hlavně z hlediska magmatických staveb 

shrnuty na konci úvodní kapitoly, jak již bylo uvedeno v dřívějších dodatcích.  


