
Posudek školitele diplomové práce Matyldy Heřmanské 
 

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

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá geologickou stavbou a minerálním složením 

granitů, a rozšířením a mechanismy vzniku cínonosných greisenů masivu Horní Blatné v 

západních Krušných horách. Cílem práce bylo provést geologické mapování 1:10 000 za účelem 

vymezení jednotlivých texturních a modálních typů granitů a zjištění vztahů mezi výskyty 

greisenů a hostitelskými granity.  

Práce se skládá ze sedmi kapitol, má celkovou délku 97 stran včetně příloh a terénní 

dokumentace, a doprovází ji skládaná barevná geologická mapa. V úvodní části se autorka věnuje 

speciaci a fázových rovnováhám hydrotermálních roztoků, na něž navazují obecně pojaté statě o 

typech hydrotermálních alterací a zběžná charakteristika vysoce vyvinutých granitů. V kapitole 

Přehled geologické stavby se uchazečka zabývá postupně krušnohorským krystalinikem, 

západokrušnohorským plutonem a přechází do bližšího popisu blatenského masivu a jeho 

kontaktního dvora. Tato kapitola je nepříliš vyváženou směsí kompilace a vlastních terénních 

pozorování, a místy není svým rozsahem a náplní vyčerpávající nebo konzistentní. Třetí kapitola 

podává výsledky petrografického studia, kde autorka slovem i obrazovou doumentací ukazuje, že 

podrobně a úspěšně zvládla mikroskopické zpracování, i když jí to místy svádí do nevyváženého, 

místy stručného, jindy příliš podrobného podání. Studium pomocí elektronové mikroskopie a 

katodové luminiscence je velmi obsáhlé a podrobné, a hodnotím ho jako nadstandardní svým 

rozsahem i způsobem prezentace. Část Diskuse zahrnuje řadu dílčích témat od stupně 

geochemické diferenciace a její prostorové distribuce v masivu po krystalizaci minerálů v pozdně 

magmatickém a hydrotermálním stadiu, vyúsťuje v návrh alteračních reakcí a mobility prvků 

během greisenizace, a zpřesňuje nový transportní model pro průtok hydrotermálních fluid, který 

byl již v hrubých rysech naznačen v bakalářské práci. Tato část trpí některými formálními 

nedostatky v odkazech na grafický doprovod i slabším počtem citací, ale různorodost přístupů a 

interpretací ukazuje, že autorka měla zájem a snahu se s hlavními pozorováními i výsledky 

ambiciózně vypořádat.  

Jako celek má práce některé formální chyby – překlepy, místní nekonzistence stylistické i v 

číslování, a nedostatky v citacích. Přes tyto technické nedostatky jde o práci obsahově 

nadprůměrnou s obsažnou terénní částí, kvalitním vzorkovým pokrytím, značným množstvím 

analytických dat a novým transportním modelem pro vznik greisenové alterace. Proto práci 

doporučuji k obhajobě.  
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