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Posudek diplomové práce

^aněk, PhD, Česká geo|ogická sluŽba' Klárov 3' 1 18 2I Praha I

osudek k diplomové práci Matěje Peče : ,,Tektono.metamorfní vývoj
metasedimentů pánve Aulus v okolí Col d'Agnes, Severní Pyrenejská z6lla,,

Posuzovaná diplomová práce je psaná v českém jazyce a obsahuje anglicky psaný
abstrakt. Je členěná na úvod, šest h|avních kapito| samotné práce, diskuzi a závéry, které
dohromady tvoff šedesátpét stran textu doplněného osmi přílohami.

Anglicky psaný abstrakt je výborně strukturovaný, věcný a srozumitelný. V textu
chybí pouze zmínka o době vzniku S1 foliace a mechanizmu jejího vývoje (např. že S| odráŽí
extenzní deformaci).

Úvod diplomové práce stručně a přehledně vymezuje tektonickou pozici studované
pánve v rámci Alpinské kolizní zóny, stejně jako důvody pro vlastní diplomantův výzkum.

Kapitola 2 Uceleně charakterizuje zák|adní stavební jednotky Pyrenejského orogénu.
Kapitola 3 je podána přehledně aŽ na část,,Tektonika a metamorfóza,,. Popis tektoniky

a metamorfózy se zde nezabývá jen pánví Aulus ale i jejím širším oko|ím, což vzhledem
k nadpisu ,,Geologie pánve Aulus.. mírně mate. Fakt žeD2 a D3 jsou popsány jen z okolních
pánví by měl být zmíněn ještě před jejich vlastním popisem, nejlépe možná už v úvodu ke
kapitole 3. Zmínka, že v pánvi Au|us není popsánaD2, si protiřečí s tvrzením, že (středně "'
ukloněná) Sl je zvrásněná se subvertikálními vrásovými osami. Takové vrásnění by mělo
logicky ná\ežeÍ k mladší D2 fázi' Naopak velmi pěkně je napsána pos|ední podkapitola, která
dává historii pánve do souvis|osti s vývojem ce|é oblasti Biskajského zá|ivu.

V Kapitole 4 chybí alespoň pro úplnost stručný popis S0 a jejího odlišení od S1 stavby' '
Pň popisu 51 by nemě|y být ignorovány strmé sklony kJJZ patrné ve strukturní mapě i

vkonturovaném pó|ovém diagramu v pří|oze. otevřené vrásy které vrásní S1 by měly být
indexovány F2, ne Fl. U popisu stavby 52 je nutné doplnit styl jakým S1 přechází do 52, "
pffpadně uvést jiný argument pod|e kterého jsou tyto 2 stavby odlišeny. Například v SV části
strukturní mapy jsou zakreslené S1 stavby vedle identicky orientovaných 52, které by mohly
být odlišené asi jen podle rozdílné minerá|ní asociace nebo mikrostruktury. Popis brekciace
S1 by měl dle mého názoru být hned za popisem S1, nebo by mělo být vysvět|eno proč je
mladší neŽ 52. Pffpadně by bylo vhodné naznačit jestli brekciace souvisí sfází D2, nebo
s b|íže nedefinovanými pohyby na vnitropánevních zlomech.

V celém textu mírně mate popis stavby vzniklé během Dl jakožto S1A4l, což budí "
dojem že Ml asociace rost|a současně sD|. Z kap. 3.3 Datace ale vyp|ývá, že M| asociace
rostla pravděpodobně před DI fází. Zároveň je zmíněno, Že v 51 mylonitech jsou Scp -

a|terované a tedy nestabilní (např. popis s1A41 v kap. 5.3 CL). Yztah Ml, Dl a případně dále
popsané dedolomitizace S1 mylonitů bych poprosil upřesnit.

U popisu profilu A-B by stá|o za zmínku, že se foliace podé| něj stáčí do podoby
otevřené antiklinály, což je ze samotného profilu a z projekcí S1 patrné i když se v textu říká
Že SI drŽí stejnou orientaci. U popisu profilu CD by mělo být doplněno jaké Ží|y přesekávají
rohovce. Zajímavé by také bylo detailněji popsat jak metamorfovaná horká brekcie přechází
postupně do brekcie sedimentární, čekal bych zde spíš ostrou hranici. V práci chybí obr. 15c a
18c, na které je zde odkazováno. Ke strukturním profilům by mě|a být dop|něna orientace dle
světových stran, měfftko a legenda k horninovým typům.

Dobře a obšírně napsaný přehled deformačních mechanizmů a mikrostruktur v úvodní
části kapitoly 5 postrádá jen zmínku o rotaci Subzrn, jakoŽto mechanizmu rekrystalizace při
vývoji k|asické ,,core and mantle.. mikrostruktury. Popis zkoumaných mikrostruktur je
fundovaný, pouze v části věnované EBSD není řečeno jaké minerály by|y ana|yzovány (jen
Cc, nebo i Dol?). Pro čtení pólových diagramů z EBSD pak chybí orientace fo|iace a lineace '
vzhledem k osám diagramů, případně zmínka o orientaci analyzovaných výbrusů.
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diikuze jsou obě dávány do!19mad'v,j[; šiMl. Ani zde není vysvětleno jestli rozpad Scp a

clalších metamorfniď',1in",an p.oúiňui.taticky po D1, nebo syn.kinematicky již během ní.

Celkově je kapitola ui,tu'".'irnií íi".": , u ot'írast první část Se zabýv.á '
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metodami, dále

jejich výsledxy t<oňni,,onut , pr"alsty*i viz.t;'.m1 a. vhodně je prezentovat. Proto

předloženo., oiproňonou práci a"p"i"é":i r onnájení se známkou 1.


