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veď na otázku priebehu oceanizácie kontinentálnej kôry. 
Na základe uvedeného možno konštatovať, že pridržia

vanie sa predstáv o oceanizácii kontinentálnej kórv 
v súčasnosti svedčí o snahe menšinovej skupiny autorov 
prispôsobovať a inkorportovať jedny z najvážnejších zis

tení novej globálnej tektoniky do riešenia globálnych 
geologických problémov (medzi ktoré títo autori zaraďu

jú aj oceanizáciu kontinentálnej kôry) v intenciách rôz

nych alternatívnych predstáv vývoja zemskej kôry. 
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Sopečná činnost (vulkanizmus) je jedným zo základných geo
logických procesov, ktoré sa podieľajú na formovaní stavby zem
skej kôry kontinentov a oceánov. Štúdium procesov vulkanickej 
aktivity v geologickom vývoji Zeme má z viacerých hľadísk ne
zastupiteľné miesto v poznávaní neživej prírody. Poznatky 
o typoch vulkanickej aktivity a jej produktoch prakticky vo všet
kých geologických útvaroch pomáhajú dešifrovať históriu vývoja 
Zeme. Vulkanické procesy sú tiež významným činiteľom pri 
vzniku a akumulácii širokej palety ložísk úžitkových nerastov. 

V zahraničí existujú desiatky vedeckých i vedcckopopulari
začných prác týkajúcich sa problematiky vulkanizmu. V Česko
slovensku v námetovo rozmanitej odbornej literatúre však syn
tetizujúca práca tohto charakteru doteraz chýbala a práve dielo 
D. Hovorku by malo túto medzeru vyplniť. 

Rozsahom nie veľká publikácia je rozdelená do 12 kapitol, 
v ktorých čitateľ nájde základné informácie o širokej a pestrej 
problematike vulkanickej činnosti. 

V úvodných kapitolách sú v stručnej, ale výstižnej forme uve
dené základné údaje o stavbe zemského telesa (geoidu) s cha
rakteristikou základných typov zemskej kôry. údaje o pôvode 
a typoch magmv. Na tieto všeobecné poznatky nadväzujú kapi

toly venované podrobnému opisu sopečnej činnosti s dôrazom 
na charakteristiku základných typov vulkanických erupcií, ich 
členenie, zloženie a štruktúrnotextúrne znaky. 

Významnú časť publikácie tvoria ďalšie kapitoly, v ktorých sú 
charakterizované základné geotektonické prostredia, typy a pro
dukty vulkanickej aktivity v rámci kontinentálneho i oceánskeho 
prostredia Zeme. Ďalej je uvedená základná charakteristika vul
kanizmu Západných Karpát v jednotlivých útvaroch od staršie
ho paleozoika až po mladokenozoické vulkanické procesy s prin
cípmi akumulácie úžitkových nerastov viazaných na vulkanické 
komplexy. Skladbu tejto publikácie vhodne dopĺňa kapitola 
o katastrofách, ktoré boli spôsobené sopečnou činnosťou, i záve
rečná kapitola o vulkanizme tereslrickvch planét. 

Publikácia je bohato ilustrovaná obrázkami, mapkami, sché
mami, čiernobielymi i farebnými fotografiami, ktoré názorne 
dokumentujú podmienky vzniku a vývoja vulkanizmu. ako aj 
štruktúrne a textúrne znaky povrchových produktov vulkaniz
mu. Autor v nej stručnou, no výstižnou formou spracoval pro
blematiku vulkanizmu v geologickom vývoji Zeme. 

Recenzovaná kniha je užitočným a aktuálnym dielom, ktoré 
obohacuje našu odbornú literatúru. Odporúčame ju širokému 
okruhu geológovšpecialistov i geológom, ktorých záujmy sa ne
kryjú s uvedenou geologickou problematikou, ďalej študentom 
geologických vied, stredoškolským učiteľom, ale aj ďalším zá
ujemcom. 
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