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\.v|ádřeru školítele diplornové práce Libora Njosála na téma ''\.nirřní defornrační
star'ba mol'relenského peridotitr: a ieho defbrmačr.rí propoiení s okolnÍni granuiitť

Diplomová práce Libora Nosála brila zadaná v roce 2003 1ako součást šiňíro studia
.;rnístěď periclorin-r do okolďch granulitů ? mky jeiich deformačníro propo|em při tvorbě
nebo exhumaci orogenní kořenové zÓny Českého masír,l-l. Jejim hlavním cílenr b1'lo

s|anor,ení r,-nítřní cieionrračl.rí star'bv silně serpentinizovatrého periciotitu pomocí
nroderníclr laboÍatorníCh metocl jako je ana\ýza mříŽkové přec1rrostní orientace olivfuu
(metoda EBSD) a ana]Ýza anizotropie magnerické susceptibi1it'v studor.anťclr hornin.
Neclr1norl částí nráce br'lo terénní srudium deformace serpentinizovaného peridotitu a

okolních granulíru.
Terénní práce diplomanr abso1vor-a1 s nasazettínr, a naučii se popisor.ar a

charakterizovat lirolo.qické a strukturní pŇ-ky v teténu, ktery' je ze stntkrurnrho i
metamclfníro hiediska r.elice komplikovanÝ. V telénu se talié zanlěřor-al na pl'esnou
lokalizací rýk1'tů granátickÝch peridotitu v rámci celého peridotitor.ého tělesa, coŽ
vÝznamně oceni'l \: ínierpÍeiačď části. l.aboratorní část diplomor,é práce pror.edl pečiivě a
rychle a pro,ievil p1né pochopení nretodikv a pracovních postupů u obou klftových
laboratorrrích metod' Jako školirel a hlavní konzultant pruběhu prací mohu spokojeně
kons|ator'at, Že Libor Nosá] |e velice bt'stry., n'ch]e a logicky uvaŽuiící stuclent. coŽ jsem

oceni-l h]avně po obdobích jelro menší pracovní koncentmce.
\ýsledký diplomové práce ukáza|y, Že v pÍípadě silně serpentinízor'aného peridotiru

je metoda EBSD, s jlstr:m omezenínr, jako jediná schopna identifikace elipsoidu konečné
deťormace' Dále tato práce přinesla a ) pn.ní dara o interní deforrnační srar'bě
prldotitoi.ého telesr uzar.řeného r'granulitech kořenot.é zÓrlr'Českého lnasíttt. a ie tedr.
nroŽné cliskutor'at rníru defbrinačníro propojení kůrv a p1áště při \-ariské orogenezi, b)
data potv"rzujtcí mt.šlenku násunové střiŽné zÓny, podél které těleso peridotiiu penetÍu'e
orogenní granulitorÝ kořen' Tato mvšlenka musí bý't, ale důkladněií podloŽena před její
prezenrací r odbomént c.asopise.

Celkor.ě lze říct, Že diplomant se Zhosti1 zadaného geoiogického probiéil-rr'r rÝborně a

má r.šechnr' přeclpoklacir'pokračovat r-dané problenratice běhern clokrorského s|udizr,

které se buc1e zantěřovar' na petrologický a metamorfní vyi'oi srudor.ané ob]asri'
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