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Diplomová práce H.Ditterové je napsaná v anglickém jazyce, obsahuje 96 stran textu a

obrazkavčetně citací a apendix se seznamem dokumentovaných lokalit avzorktl,

digitalizovaných mikrostrukturur Ze sedmi výbrusů, tabulky výsledků stereologické analýzy a

grafu velikostní distribuce krystalů.

PředloŽená diplomová práce svým rozsahem, strukturou i svými výsledky podle mého názoru

plně splňuje požadavky na kvalitní magisterskou dizertaci. Cílem práce H. Ditterové byla

interpretace krystalizační historie granitových hornin v západních Krušných horách a

Vogtlandu pomocí kombinace metod stereologické ana|ýzy aanalýzy složení

horninotvorných minerálů. V práci jsou věcně vysvětleny principy a problémy stereologické

analýzy avýznam souvisejících parametru pro interpretaci kinetických nebo mechanických

procesů vyvřelých homin. Porovnáním analýz složení slíd tří hlavních magmatických suit (bt-

granit _ Západok'rušnohorského granitu; mu-bt mikrogranit,,Walťrschkopf ' a topaz-

zinnwaldit Eibenstock granit) se ukázalo, že jednotlivé typy přestavují spíš nezávislé

jednotky, nikoli souvislou frakcionaění řadu. Dalším zajímaý výsledek ukazuje stereologická

analýza:1) shodný textumí vývoj v suitách Kirchbergu a Eibenstocku od hrubozrnných typů

ke stejnozrnným jemnozrnným typům, 2) v ltrubozrnných typech došlo zÍejmě k podstatnému

obohacení velkými krystaly a jeďnorázovou krystalizační historii pro jemnozrnné granity' 3)

Nadbytek velkých krystalů a konkávní tvary křivek krystalové velikostní distribuce jsou

lysvětleny mechanickou akumulací nebo extrakcí intersticiální taveniny.

Podivil jsem se jenom nad zvolenou metodou digitalizace a stereologické analýzy.Proč,

studentka nepouŽila k digítalizaci a stereologické analýzy na ÚPSG zavedený a stále

aktualizovaný software PolyLX, který stereologické funkce obsahuje a digitalizace

mikrostruktrrr pro tento modulje zřejmě jednodušší neŽ pomocí softwaru Adobe Illustrator?

Dále bliŽší charakteristika pouŽitého softwaru pro digitali zaci Y . Špillara (ThinSection 1 . 1)

chybí a ani není dostupná na internetu.

Celkově práci svým zaměÍením hodnotím jako originální a způsob zptacovění daného tématu

jako vynikajicí. Sazbatextu tabulek i vzhled obrr2ků (ůnanevhodně zvolené ěerchování



Kivek grafir) je příkladná. Některé formulace v textu zní velmi sofistikovaně a působí

dojmem, žetext diplomky autorka se školitelem jiŽ připravují pro odbomou publikaci.

Práci doporučuji k obhájení.

Y Praze dne 5.9.2014
'fl k4fr-

/**'-::o
- /;rokop Závada


