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Předkládaná diplomová práce se zabývá petrografickou charakteristikou, složením minerálů, 

texturní analýzou a interpretací způsobu krystalizace v západokrušnohorském plutonu na území Krušných 

hor a Vogtlandu. Cílem práce bylo sestavit chemickou a texturní vývojovou posloupnost granitů na 

základě terénní dokumentace a chemismu minerálů, využít metodiku  texturní obrazové analýzy a 

navrhnout interpretační možnosti krystalizační kinetiky a mechanických interakcí v granitových 

rezervoárech. 

Práce o celkovém rozsahu 120 stran je předložena v angličtině a skládá se z devíti kapitol, které 

doprovázejí poděkování, seznam literatury, a přílohy s dokumentačním deníkem a primárními grafickými i 

tabelárními daty. Po velmi stručném úvodu, kde je podána především informace o motivaci, uspořádání a 

cílech práce, je v druhé kapitole podrobně popsán teoretický i metodický aparát texturní analýzy včetně 

velikostních a tvarových parametrů zrn a jejich prostorových vztahů, doprovázený diskusí vlivu 

rekrystalizace, zrání, resp. akumulace krystalů na výsledné texturní parametry. Třetí kapitola představuje 

regionálně geologický úvod, který má přiměřený rozsah (7 stran), ale působí místy nevyváženě. Terénním 

vztahům s geochronologií, petrografickému členění a geochemii by bylo vhodné věnovat proporčně 

srovnatelné množství místa, ale na druhou stranu je nutné připustit, že jednostranně pojaté a vzájemně 

nejednotné přístupy jsou v mezinárodní literatuře o krušnohorských granitech dlouhodobým problémem. 

Po čtvrté kapitole, obsahující strategii vzorkování a analytické metody, následuje petrografický přehled. 

Tato kapitola je místy příliš textově stručná, ale s ohledem na to, že barevné rastrové mapy všech vzorků 

jsou připojeny v příloze, potřebné výchozí informace jsou čtenáři k dispozici. V kapitole 6 jsou 

prezentovány mikroanalýzy horninotvorných minerálů včetně přepočtů krystalochemických vzorců a 

klasifikačních i vývojových diagramů, a dobře slouží ke stanovení chemické diferenciace i vývojové 

posloupnosti v rámci plutonu. Výsledky texturní analýzy jsou podrobně charakterizovány v sedmé 

kapitole, která se zakládá na zpracování 7 vzorků s více než 30 tisíci zrny. Již z toho je zřejmé, že jde 

především o práci metodickou, která má na texturně velmi variabilním materiálu zvážit analytické 

postupy, najít vhodné parametry i prvotně ověřit interpretační možnosti. Podrobně je vyhodnocena 

populační i objemová hustota zrn, tvarové i shlukové parametry a kontaktní vztahy stejných i odlišných 

fází. Stranou zůstala zmínka o případných tvarových přednostních orientacích, ale u hornin s velmi nízkou 

stavební anizotropií to pravděpodobně není problémem.  

V diskusní části se autorka věnuje pěti dílčím tématům – chemické diferenciaci granitů ve srovnání 

s texturní posloupností, otázce zda-li granity představují taveniny nebo kumuláty, otázce souběžné nebo 

postupné krystalizace jednotlivých minerálů, metodickým aspektům mezi makroskopickou zrnitostí a 

statistickou distribucí, a konečně otázkám mechanické akumulace krystalů v magmatu a extrakce 

zbytkové taveniny. Je třeba uznat, že texturní analýza umožňuje jít v jednotlivých tématech pouze do 

určité a často předem neznámé šíře a hloubky, a proto i přes místy různorodou, příp. někdy jen ilustrativní 

náplň kapitoly považuji za důležitou závěrečnou interpretační pasáž, kde je pohled na krystalizaci 

západokrušnohorských granitů shrnut a sjednocen. 

Celkově má práce patřičné a logické uspořádání a je potřeba zdůraznit, že laboratorně analytická 

část výrazně převyšuje požadavky na diplomové práce běžně kladené. Současně se jedná o práci 

metodickou a množství získaných interpretací je tomu úměrné. Z formálního hlediska je místy vidět, že 

text vznikal překotně a obsahuje překlepy, příp. různé nesrovnalosti, ale věřím, že se uchazečce podaří 

tyto nedostatky odstranit při přípravě pro publikování.  

Diplomovou práci doporučuji k přijetí a kladnému ohodnocení.  
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