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Akcesorické minerály v granitoidech a metamorfitech a jejich výskyt ve šlichových
vzorcích v okolí melechovského masivu

Bakalářská práce Jiřího Grundloch a má 20 stran textu a 6 stran příloh, v textu j e
umístěna jedna tabulka. Z optického hlediska je text velmi kompaktní ,bez obrázki a
v podstatě i bez tabulek. Citelně chybí členění pomocí odstavcůodráženýchna levém okraji,
což je zvláště truchlivé u delších partií (hruzným příkladem je strana 15). Text je tak pomďÁě
obtížně čitelný a znaěně nepřehledný. Na druhé straně je v práci jen minimální mnoŽství
překlepů.

Uvodní partie jsou věnovány geologické charakteristice moldanubika a
melechovského masívu, následuje poměmě rozsáh|ý oddít zabývající se akcesorickými
minerály. Poté je zaŤazenadiskuse a formulovánzávět.

Diskuse, věnovaná distribuci minerálů ve šlichových vzorcích z oblasti
melechovského masívu, je stěŽejní částí celého dílka. ovšem, o přehlednosti byla řeč již výše,
zde se navíc přiďávají rtzné průměry a průměmé hodnoty, snad kdesi definované' vystupují
rtnná procenta čehosi vůči jiným procentům čehosi jiného. . . prostě nit' se v textu sleduje jen
s obtížemi. Přesto lze tuto kapitolu považovat za hodnotnou, protoŽe d,atazliteratury zde
uváděná nejsou pouzejednoduše prezentována, aleje s nimi pracováno (přepočty) ajsou
navzájem konfrontována.Yzh|edem ke vstupům (objemová vs. hmotnoňi %l mohóu být
7ávěry těŽko nějak světoborné' nicméně autor rozhodně projevil snahu s daty nějak nakládat a
hodnotit je.

Seznam literatury poměrně rozsáh|ý, řada zdrojů je v angličtině.

K práci mám ještě některé další připomínky:
o Pro pochopení geologické situace by nezasvěcenému čtenáři (coŽ bude většina)

napomohla geologická skica, nebo alespoň mapka zájmové oblasti.o ý práci jsou používány práce dvou autorů se stejným příjmením (Procházka),
rozhodně je tedy nutno v odkazech rozlišovat pomocí iniciál mezi Procházkou J. a
Procházkou V. - někde je to provedeno, někde nikoli.o Vzorky označené P jsou sice z práce Procházky V., ale tamužbyly převzaty
zProcházky J.

o Sillimanit se píŠe se s dvěmi l.
o Psaní procent * pokud jde skutečně o procenta, píše se symbol oÁ zvlášt,,pokud je

těsně za číslem, bez mezery, znamená to procentní, např. 7 OoÁ roztok HC|.o No a bylo by vhodné věnovat větší pozornost interpunkci.

Přes uvedené výhrady, které nijak drasticky nesniŽují hodnotu předloŽeného díla, se
domnívám, žebaka|átská práce Jiřího Grundlocha splňuje poŽadavky na ni kladené, a
doporučuji ji k obhajobě.
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