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Posudek diplomové práce Bc Matyldy Heřmanské

Název: Minerální asociace, alterační reakce a transportní model pro vznik greisenů
blatenského granitového masívu v Krušných horách

Rozsah: 96 stran, 49 obrázků, 3 přílohy

Školitel: doc. Mgr. David Dolejš, Ph.D.

Téma: Diplomová práce se zabývá granity blatenského masívu v západních Krušných horách
prostorově spojených s cínovým zrudněním kasiteritového typu a řeší jejich vztah ke greisenům
vznikajícím vyskokoteplotní hydrotermální alterací. Předkládá kvantitativní model alterace s
určením mineralogického složení zón přeměn a jejich postupného vývoje v čase. Určuje
množství protékajících fluid, které vedly k tvorbě greisenů v granitech.

Metodika: Práce se opírá o podrobný terenní výzkum, který vedl k sestavení zakryté geologické
mapy v měřítku 1:10 000, mikroskopické studium výbrusů, mikrosondové analýzy
horninotvorných a některých akcesorických minerálů a jejich interpretace, a matematické
modelování průtoku fluid horninou. Využívá pro studium některých minerálů metodu katodové
luminiscence.

Presentace: Text je rozdělen do šesti kapitol, z nichž většina se dále člení na podkapitoly. Tím je
dostatečně přehledný, i když rozsah některých podkapitol je často nepřiměřeně malý.
Vyjadřování autorky je stručné a výstižné. Práce má minimum překlepů nebo formálních chyb ve
své textové části, což neplatí o seznamu literatury, kde je řada nedostatků. Dokumentací textu
jsou snímky geologických výchozů nebo mikrofotografie výbrusů granitů a greisenů se
zaměřením na jejich textury nebo vzhled minerálů pod mikroskopem. Některé výsledky zejména
z mikrosondových analýz se uvádějí v tabulkách a jsou interpretovány v grafech. Citace ukazuji
na dobrou znalost naší i světové literatury, misty jsou však nepřesné nebo neúplné. Přínosem je
nová geologická mapa v měřítku 1:10 000, která názorně dokumentuje rozmístění granitových
typů v masívu.

Výsledky: Výsledky diplomové práce považuji za nadstardardně úspěšné a práci jako významný
příspěvek k poznání vzniku granitových greisenů obecně. Obzvlášť kladně hodnotím výpočty
velikosti průtoku hydrotermálních roztoků horninou a kvantitativní analýzu změn
mineralogického složení, k níž dochází během vysokoteplotních přeměn. Významným výstupem
je i geologická mapa, která zpřesňuje dosavadní geologické mapy masívu různých měřítek a
detailní mapy koncentrací F, Ti a mg# v trioktaedrických slídách.

Připomínky:

1. Text trpí nevyvážeností některých kapitol: např. kapitola popisující obecnou geologickou
pozici Krušných hor (2. Přehled geologické stavby a 2.1 Krušnohorské krystalinikum (str. 8) je
neúměrně krátká (1/2 stránky), málo výstižná a ne zcela přesná ve vztahu k obr. 2.1 na str. 9,
nebo nadpisy “3.3.3. Biotitové až zinnwalditové granity” a “3.3.4. Zinnwalditové granity s
topazem” uvozují velmi krátké podkapitoly, apod.
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2. Krušnohorské granity (str. 9–11) jsou klasifikovany zejména geochemicky, s malým důrazem
na jejich petrografické odlišnosti. Chybějí odkazy na četná geochronologická data na zirkonech z
granitů nejdecko-eibenstockého masivu provedená v posledních desitiletích, zejmena na práci
Kempe et al (2004), Miner.Deposita 39,646 – 669, ktera datuje stáří greisenizace v eibenstockem
masivu.

3. Petrografie blatenského masívu zahrnuje i horniny blízkého plášťě a podle toho by měl být
upraven nadpis na str. 18.

4. Seznam citací literatury má řadu chyb, jako jsou chybějíci stránky odkazů, neúplné citace a
nejednotné citace archívních dokumentů. Týká se to zejména citací: Absolonová a Matoulek
(1971), Beus et al. (1962), Burnham (1979), Goranson (1931), Knížková-Drbohlavová (1970),
Kovalenko a Kovalenko (1984), Sattran (1963), Schmädicke a Evans (1997). Některé odkazy na
archívní práce České geologické služby jsou uvedeny v seznamu literatury v angličtině (?) a v
textu na str. 13 je chybně uvedena Knížková a Drbohlavová (1970) jako dva autoři, ač jde o
jednu osobu (v seznamu literatury je to uvedeno správně).

5. Při překladu některých anglických terminů do češtiny navrhuji zvážit náhradu termínu
“vysokolithnoannitový granit” (na str. 53, 3. odstavec) a další podobné nějakým jiným
překladem. Jde o zvyk, ale by to vhodné sjednotit s ohledem na další možné práce s výsledky
předkládanými v češtině.

Dotaz: Na str. 40 se uvádí autorka přítomnost magmatického a hydrotermálního topazu v
horninách(4.4., první věta). Považuje veškerý topaz v granitech za magmatický?

Hodnoceni: Diplomovou práci Bc Matyldy Heřmanské hodnotím po odborné stránce jako
nadstandardně zdařilou a po určitých úpravách vhodnou k otištěni v mezinárodním geologickém
časopisu. Autorka prokazala schopnost ziskávat geologická a geochemická data terenním a
laboratornim studiem a jejich soubor vhodně interpretovat. Proto doporučuji příjmout
diplomovou práci k obhajobě.

V Praze dne 20.5. 2013                                                        prof. Dr. M.Štemprok CSc.


