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Kniha predložená autory V. Skvorem 
a J. Zemanem čtenáŕské verejnosti kon
cern minulého roku je nej en vhodná pri 
pŕehledné geologické práci (geológii uži
té), nýbrž predstavuje i príručku pro 
rychlé seznámení s obecnou geológií. 
Brožovaná publikace má 277 strán a radu 
fotopŕíloh. I pŕes menší kapesní formát 
publikace se jisté vítané knížce dostalo 
pekné grafické úpravy s titulní barev
nou fotografií Zeme od Miloslava Ci
helky. 

V diskontinuitné sestavených kapito
lách shrnuje publikace poznatky a obje
vy moderní geológie o hlubinných je
vech a procesech, probíhajících v Zemi. 
Autori vycházejí z popisu složení a 
štruktúry zemské kôry a plášte, potom 
studují mechanizmus relativních pohybu 
a jejich príčiny a koncentrují se nejzají
mavéjší otázky, jako jsou procesy, tvor
by oceánske kúry, procesu zániku pev
ninské a oceánske kúry, vzájemné po
hyby bloku, absolútni pohyby a jejich 
rychlost. Dále je približné 12 stránek vé
nováno problémúm metamorfóza hornin 
a granitoidový plutonismus. Podlé mého 
soudu by uvedení nékterých príkladu 
(i záporných) této kapitole nebylo na 
škodu. Není zde totiž jasné, proč mluvíli 
se o granitoidech, není zarazená stať 
o ultrabazitech a nebo alespoň doporu
čení nékterých z klasických prací této 
problematice. V 10. kapitole je stručné 
pojednáno o zemétŕesení. Rozsah výkla
du — pokud byl schválen, jak je zrejmé 
z podékování, príslušným specialistou — 
je patrné dostačující. 12. kapitola je ve
novaná horotvorným pohybúm a je po
merné nejrozsáhlejší. Velmi pozoruhod
ným zpúsobem se autori vypoŕádávají 
s problémem transportu pri pŕíkrovových 
zjevech (obr. 49 a str. 179). Této kapi
tole by v každém prípade prospelo uve
dení nékterých príkladu ze Západních 
Karpát (ev. Alp). Ve 14. kapitole se čte
náŕ seznámí s novéjšími názory o ba
zifikaci kúry. Kapitola je pomerné velmi 
stručná a možná by bylo vhodnejší ji 
vúbec nezaŕadit, zejména proto, že za
stáva stanovisko nékterých svetových 
škôl, jejíž pojetí s fixistickým stanovis
kem autorú príliš nekoinciduje. Zaujala 
mé napr. kapitola (15) o hypotézach nové 
globálni tektoniky, v níž autori velmi 
stručné a pritom výstižné pŕedkládají 
čtenáŕi tuto problematiku. Jde o kapi

206 

tolu, zpracovanou na základe dostupného 
moderního materiálu. Údaje, týkající se 
hlubinné stavby jsou shrnuty zejména 
v modelech kontinentálni kúry a vývoje 
oceánu (originály autorú) a v radé ta
buli. 

Kniha rozhodné neŕeší také všechny 
problémy spojené s teórií litosferických 
bloku. Rozhodné však dáva pŕehled o do
sažených výsledcích, o současných výzku
mech, i o budoucích smérech výzkumu 
ve svétovém merítku. V tom je její vel
ký význam, i když ne všichni čtenáŕi 
búdou samozrejmé souhlasit s tematic
kým (fixistickým) zaméŕením. Autori se 
zŕetelné staví proti koncepci pohybu lito
sferických bloku a kerné tektoniky. O této 
koncepci existuje ve svetové literature již 
rada publikací. Nékteré jsou však príliš 
populárni, jiné se dotýkají problému jen 
zčásti. Publikace autorú pro naše účely 
pojímá problém jako celek, i když za 
určité hranice samozrejmé jít nemúže. — 
Jinak je výber dosti pestrý, hlavné po 
metodické a tematické stránce. Presto 
postrádam príklady z Českého masívu 
i Západních Karpát, kterých mohlo být 
zaŕazeno podstatne vice. 

Z pedagogického hlediska bych zejména 
zdúraznil koncepční prístup autorú, kte
rý je velmi dobre patrný zejména ve 
statích o geologických procesech, jež jsou 
vysvétlovány pohybem hmoty v zemském 
telese. Velmi ovšem postrádam zarazení 
rejstŕíku vecného i autorského. 

Kniha obsahuje ješté desítky zajíma
vých udajú, pro geológii zatím málo zná
mych. Upozorňuje i na mnoho problému 
otevŕených a v radé prípadu dáva ná
mety k dalšímu zkoumání mezi štruktú
rami povrchu a stavbou hlubších páter 
zemského nitra. 

Publikace je vpodstaté apologetikou fi
xistíckých koncepci. Mobilisté u nás a 
ostatní prívrženci nové globálni tektoni
ky maj í opét o čem pŕemýšlet. Doufejme, 
že existuje také alternatívni — kompro
misní — stanovisko mezi dvéma vyhra
nenými geotektonickými smery, fixismem 
a mobilismem. Jak vyplýva již z púvod
ních slov této recenze, je kniha velmi 
užitečná jak pro geology, tak i pro né
které geofyziky. Geology však vice zauj
me svým vcelku optimistickým pristú
pení k radé otázek, jejichž ŕešení nám 
opravdu múze osvétlit pouze faktologic
ké poznaní hlubin zemského nitra. Geo
fyzikúm dáva možnost seznámit se v pŕi
méŕeném rozsahu s problematikou endo
genních procesu dynamiky Zeme. 
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