
Posudek oponenta na bakalářskou práci Tadeáše Hájka  
„Petrogeneze a vmístění granitoidů typu Weinsberg v oblasti Novohradských hor 

(moldanubický batolit)“ 
 

Předkládaná  bakalářská  práce má  rozsah  44  stran  a  skládá  se  z rešeršní  a  vlastní 
výzkumné  části.  V rešeršní  části  autor  podává  základní  přehled  mechanizmů  vmístění 
granitoidů  a  stručný  přehled  variského magmatismu  s důrazem  na moldanubický  batolit. 
Následuje  vlastní  výzkumná  část,  kde  se  autor  věnuje  geologické  charakteristice  skalního 
defilé  Sokolčí  u  Kaplice  budovaného  zejména  weinsbergským  granitem  moldanubického 
batolitu. 

Práce má  velmi dobrou  grafickou úroveň  a  splňuje  všechny  formální náležitosti.  Je 
logicky  strukturovaná  a  až  na  drobné  místní  nedotaženosti  je  na  bakalářskou  práci  až 
obdivuhodný také styl samotného textu. Jediný větší formální nedostatek spatřuji v seznamu 
referencí,  kde  není  uveden  kompletní  výčet  autorů  u  prací,  které  jich mají  více  než  dva. 
Podobně  by  v českém  textu  ani  v seznamu  referencí  neměla  být  používaná  spojka  „and“. 
Rešerše  je  zpracována  přehledně  a  velmi  čtivě,  pouze místy  se  autor  dopouští  drobných 
nepřesností nebo nejasností. 

Ve vlastní  výzkumné  části  práce  autor  pěkně  dokumentuje  a  deskriptivně 
charakterizuje skalní defilé Sokolčí. Zde autor uvádí výsledky chemických analýz granitu typu 
Weinsberg ze studovaného defilé. Jedná se zřejmě o nová data pořízená autorem. Je‐li tomu 
tak,  je  škoda,  že  to  autor  více  nevyzdvihuje  a  neposkytuje  informace  o  původu  analýz  (o 
laboratoři, metodě, velikosti vzorků) a že uvádí  jen celkové rozsahy hodnot a nikoliv dílčích 
pět výsledků. Vzhledem k diskutované heterogenitě hornin  (např. přítomnost zón s různým 
stupněm nabohacení Kfs) je rovněž škoda, že chybí podrobnější charakteristika, o jakou facii 
granitu se u dílčích vzorků  jedná, kde (např. v rámci geologické skici) byly vzorky odebrány, 
atd.  

Jako celek je práce pěkná, svědčí o tom, že si její autor osvojil řadu pracovních metod 
od  terénního měření  a  dokumentace  staveb  a  struktur  v granitoidech  přes mikroskopické 
studium po získání a interpretaci geochemických dat. Práci jednoznačně doporučuji k přijetí a 
autorovi přeji hodně úspěchu v dalším, ne jen geologickém, působení. 
 

V Jablonci nad Nisou,  
dne 8.9.2017 

 
  

Václav Špillar 
 
 
 
Otázky na autora: 
 
1) str. 13, konec kapitoly 1.2.4. Co autor myslí „I‐granity s ložisky hornblendu“ o stáří 300 Ma 
v lužickém batolitu? 
 
2)  str. 21. Autor naznačuje,  resp.  cituje domněnku,  že  křemenný monzodiorit  (SiO2  chudá 
facie granitu  typu Weinsberg WbG  Ib) představuje horninový  typ  z hlubšího erozního  řezu 
jinak obvyklého granitu WbG Ib. Lze odhadnout, jak velké jsou modální variace a jak velký je 



vertikální  hloubkový  rozdíl?  K frakcionaci  kterých  fází  by  mohlo  ve  studovaném  granitu 
docházet? 
 
3)  část  2.3:  autor  uvádí modální  složení  zastoupených  hornin. Neuvádí  však  zdroj  těchto 
hodnot ani metodiku  jejich měření,  jedná‐li se o vlastní data.  Jak autor vysvětluje značnou 
variabilitu těchto hodnot?  
 
4)  autor  popisuje  dvě  stavby  definované  vyrostlicemi  draselného  živce  v granitu  typu 
Weinsberg  (starší,  magmatické,  upadající  strmě  k SZ/JV  a  mladší,  ploché,  s náznaky 
submagmatické deformace, ukloněné mírně k SSV až V).  Jakým mechanismem  lze vysvětlit 
lokální přetištění vs. lokální zachování dílčích staveb v prostředí magmatické „kaše“? 
 
 
 
Drobné formální a stylistické připomínky:  
 
1) str. 12: granitoidy skupiny 3 podle Fingera et al. (1997) (pozdně orogenní série, 340 – 310 
Ma). Tato skupina je vnitřně značně heterogenní, zahrnuje horniny od silně peraluminických 
muskovitických  (kordieritických)  granitů  po  durbachity.  Tato  heterogenita  je  v práci  sice 
naznačena, ale dále je skupinou pracováno dosti chaoticky. 
 
2) str. 17: „biotitické dehydratační tavení“ by bylo lépe označit lépe. Dále je nešťastné mluvit 
o  podmínkách  „vrcholné  metamorfózy  pro  horniny  moldanubického  batolitu“.  Horniny 
batolitu jsou magmatity. 
 
3) str. 22: „k ekvilibrizaci magmatu došlo krátce po  jeho vzniku“. K „ekvilibrizaci“ s čím?  Je 
myšlena  „vnitřní“  homogenizace  a  ekvilibrace  dílčích  „dávek“  magmatu  po  segragaci  ze 
zdrojového regionu? 
 
4)  některé  obrázky  by  zasloužily  lepší  legendy  (např.  obr.  5  by  chtěl  legendu  grafickou). 
Číslování dílčích částí obrázků  je nešťastně řešeno  jako „průběžné“. Obvyklejší  je označovat 
části čísly nebo písmeny v rámci každého obrázku vždy od a), resp od 1). 
 
 
 
 


