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Posudek školitele 
na diplomovou práci Bc. Oskara Vaška 

Ověření, analýza a interpretace tíhové anomálie u Žírovic v Chebské pánvi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Diplomová práce Oskara Vaška se svým tématem začleňuje do výzkumných prací Geofyzikálního 

ústavu AVČR v Západních Čechách, zaměřených na vyhledávání vulkanických struktur v podloží a okolí 
chebské pánve. Používány jsou především metody gravimetrie a magnetometrie. Předmětem této studie je 
vysvětlení výrazné tíhové anomálie u Žírovic s cílem zjistit, zda jejím zdrojem je strukturní prvek vzniklý 
v důsledku tektonického porušení pánve, nebo skrytá vulkanická struktura typu maar/diatréma. 

Diplomová práce je rozdělena do 12 kapitol včetně úvodu a seznamu použité literatury. V úvodu je 
objasněno, proč je studie zaměřena na tuto lokalitu, jaký je cíl výzkumu a jakým způsobem a metodami 
bude realizována. Kapitola 2 podává stručnou charakteristiku hlavních geologických jednotek v oblasti, 
která je důležitá především s ohledem na podloží pánve v prostoru studované anomálie. V kapitole 3 jsou 
prezentovány tíhová a magnetometrická mapa širšího okolí zájmové oblasti. Kapitola 4 se soustřeďuje na 
podrobnější popis terciérního vývoje v českém masívu a zvláště v Západních Čechách. Kapitola 5 pak obecně 
popisuje monogenetický bazaltový vulkanismus s odkazy na klíčové publikace, především německého 
specialisty prof. V. Lorentze, ale i dalších významných autorů. Rovněž je v této kapitole představen 
charakteristický tvar a kompozice vulkanické struktury, jež by mohla způsobit danou tíhovou anomálii. 
Kapitola 6 uvádí charakteristiku metod použitých v této práci - gravimetrie a magnetometrie. 

Další kapitola 7 již popisuje vlastní terénní práce, jichž se Oskar Vaško osobně účastnil. Krom 
spolupráce při většině magnetometrických měření se zaučil i do detailních gravimetrických měření, kde 
prokázal dostatečný klid a soustředění na práci s gravimetrem. Rovněž osobně provedl část měření GPS 
metodou RTK. Navrhl i zaměření doplňkových profilů. Jeho spolupráci hodnotím jako velmi aktivní. 
Podobně se zapojil i do zpracování dat (kap. 8), přestože tíhová data byla částečně zpracována pomocí in-
house software GFÚ AVČR. Provedl samostatně prezentaci výsledků v podobě geofyzikálních map a profilů.  

Stěžejní částí diplomové práce je kapitola 9 Modelování a interpretace. Diplomant se soustředil na 
vysvětlení anomálie pomocí 2D a 2.5D modelování s využitím software GM-SYS firmy Geosoft, který je 
hojně používán i ve světě při různorodých průzkumných projektech. Testoval řadu variant zdroje anomálií, 
jak tektonického, tak i vulkanického původu. Po intenzivní analýze souladu měřených a modelovaných dat, 
ale i pravděpodobnosti charakteru geologického zdroje anomálií (intenzivní tíhová, ale nepřesvědčivá 
magnetometrická odezva) se zcela samostatně rozhodl charakterizovat zdroj jako tektonicky zakleslý blok 
spíše než vulkanickou strukturu. Tuto kapitolu, stejně jako vlastní závěr komentovaný i v kapitole 10 
(Diskuze) a 11 (Závěr) vypracoval bez ovlivnění vedoucím diplomové práce, což velmi oceňuji. 

Oskar Vaško prokázal, že je schopen provádět terénní geofyzikální měření, zpracovat získaná data, 
ale hlavně je samostatně vyhodnotit a na základě testování a modelování dospět k samostatné definici 
výsledku. Proto navrhuji uvedenou diplomovou práci přijmout k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 7.9.2015 
 
         RNDr. Jan Mrlina, Ph.D. 


