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Bakalařská práce Jakuba Trubače, která se zaměřuje na mechanismy vmístění

granitoých tě1es s důrazem na proces diapirismu, je přehledně členěna do pěti kapitol.

V prvních třech kapitolách po úvodu jsou stručně shrnuty poznatky o různých mechanismech

vmístění granitoqých těles, je představeno několik modelů diapirického vmístění, popsané

příklady granitických těles a vysvětlen vznik různých typů magmatickýclr/submagmaticlqých

staveb. Poslední kapitola se věnuje konkrétnímu granitovému plutonu Plechý v Moldanubiku.

Jsou zde shrnuta ziskaná data o tělese, které se týkají jeho geologické pozice, geochemické

charakÍeristiky' datování a magmatických staveb.

Student dokazal, že si osvojil zaklady rešerní práce, o čemž svědčí rozsáhlý seznam

literatury, vhodné použití citací v textu, doplňující obrazky i plynulost textu. Někte{ých

nedostatků by se však student měl vyvarovat ve své budoucí diplomové práci, která jistě této

rešerše vpžije.

1) V textu se vyskytuje řada cizích slov a doporučuji používat české ekvivalenty, pokud

existují. Skutečně se používá pojem ,,stoupované.. bloky? Není vhodnější použít

termín ,,zapad|ébloky.. svědčící o procesu,,stopingu..? (str. 23)

2) Nesprávně jsou používány některé fyzikální termíny - anizotropie a gradient. Ve větě

(na str. 9): ,,pravé žíly (,,dykes..), které intrudují napříč anizotoropií.. se zřejmě myslí

napříč ,'mechanickou anizotropií.. fiedná se tedy o pevnost vyjádřenou elastickým
.modulem). Je tedy potřeba u ýraat,,anizotropie.. určit, které szikální veličiny se

týká. Dále slovo gradient, kteý si můžeme představit jako vekÍor, jehož orientace

určuje velikost změny fyziká|ni veličiny v daném směru, je potřeba spojit s fyzikální

veličinou. Ve větě (na str. 10): ,,výrazný gradient toku magmatu v žile ve směru

kolmém na okraj žil.. se zřejmě myslí,,gÍadient rychlosti toku...

3) Není vysvětlena zkratka MME, ačkoli se 2x v textu vyskýuje na str. |5 a22'

4) ,,Intenzita foliace.. by měla b;ýt nahrazena spojením ,,irrtenzita stavby.., která je

definována přednostním uspořádáním fenokrystů. Foliace je pouze planární prvek

určený orientací v prostoru, nemá skalarní hodnotu (str.15).
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Při subsolidové deformaci nemusí být nutně aktivován c.skluz (přesněji prizmatický c-

skluz), skluzných systémů v lďemeni je více. Jejich aktivita závisí především na

teplotě subsolidové deformace.

Co znamená spojení ',světoanámý 
a mnohokrát provďený Ardara plutoď.?' Práce o

Ardara plutonu jsou mnohokrát citované?

Na závěr k interpretaci mechanismu vmístění granitického plutonu Plechý musím

podotknout, že hypotéza o diapirickém vmístění by měla zůstat porrze pracovní hypotézou.

V prezentovaných datech není dostatek podkladů, které by tento mechanismus mohly

identifikovat. Nelze pouze na zakladě sukcese dvou magmatických staveb poukazovat na

proces diapirismu. K tomu je potřeba dále prozkoumat charakter deformace okolních hornin,

geochemickou zonalitu tělesa a tvar a orientaci staveb uvnitř tělesa. Pravě geometrie a

distribuce staveb jsou přeci pro diapirický proces vmístění příznačné, jak je v práci správně

uvedeno. Přestavba vertikální na horizorrtální stavbu může vznikat i při divegentním toku (při

toku magmatu ve směrem nahoru se rozšiřujícím kanálu), bez složité vnitřní cirkulace, která

je pro diapiry typická.
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