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Posudek oponenta 

na diplomovou práci Bc. Oskara Vaško 

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

 

Diplomová práce Oskara Vaško „Ověření, analýza a interpretace tíhové anomálie u 
Žírovic v Chebské pánvi“ byla vypracována na problematice, kterou řeší Geofyzikálních ústav AV 
ČR a týká se geofyzikálního průzkum vulkanických struktur v podloží Chebské pánve. 
Ověřována a interpretována byla výrazná záporná tíhová anomálie u Žírovic. Tato anomálie je 
známa již z dřívějších měření a její geologická interpretace na základě gravimetrických a 
geoelektrických měření byla publikována Dobešem et al. v roce 1986. V rámci diplomové práce 
byla tato anomálie znovu proměřena gravimetricky na několika profilech, které se protínají 
v centru anomálie a nově byla na těchto profilech změřena také magnetometrie. Cílem práce bylo 
rozhodnout, zda zdrojem záporné tíhové anomálie u Žírovic je vulkanická struktura typu maar-
diatréma, nebo zda se jedná o tektonicky zaklesnutý blok. 

Diplomová práce má 50 stran a rozdělena je do 12ti kapitol. K úvodním kapitolám 1 až 8 
věcné připomínky nemám, o formálních se zmíním ve výčtu formálních chyb a nedostatků níže. 

Nejdůležitější částí práce je kapitola 9, která se zabývá modelováním a interpretací 
naměřených a zpracovaných dat. Autor používá program GM-SYS Profile Modelling od firmy 
Geosoft, který dovoluje vytvářet  2D, 2.5D a 2.75D modely na základě gravimetrických a 
magnetometrických dat. K této části práci mám následující otázky: 

• Autor uvádí, že používá 2.75 D modelování, ale neuvádí, jak jsou jeho modely 
„dlouhé“ ve směru kolmo na rovinu vertikálního řezu. Program GM-SYS dovoluje 
prezentovat i horizontální řez modelem v definované hloubce, proč jej diplomant 
alespoň na některých obrázcích neprezentuje? 

• Proč jsou na modelu B v Obr. 27 ve východní části pánve znázorněny 2 vrstvy se 
stejnou hustotou? Chápu, že model vznikl úpravou modelu A z Obr. 26, ale toto 
rozhraní mělo být v modelu B odstraněno. Stejná připomínka se týká i obrázku 28. 

• Proč bylo pro účely modelování „ručně“ vyhlazeno magnetometrické měření? Já 
osobně bych asi stejné hodnoty jako autor nevybral (Obr. 30), ale především žádné 
hodnoty vybírat potřeba není. Jediný důvod, který mně napadá je, že autor používal 
pro modelování výukovou verzi programu programu GM-SYS, kde je omezeno 
množství vstupních dat a modelovaných bloků. Pak se ale ptám, proč autor nepoužil 
profesionální verzi modelovacího programu, která je jak na školícím pracovišti 
(Geofyzikální ústav AV ČR), tak na PřF UK k dispozici. Domnívám se, že pokud je 
diplomová práce založena na gravimetrickém a magnetometrickém modelování, měl 
by diplomant používat profesionální verzi programu. 



• Výstupy z programu GM-SYS (Obr. 26 – 28 a 31 – 36) jsou „print screen“ a v podobě, 
v jaké autor obrázky uvádí, jsou v odborném časopise nepublikovatelné. Nevím, proč 
autor nepoužil „print menu“ v programu GM-SYS, případně proč obrázky neupravil 
v nějakém grafickém programu. 

Z formálních nedostatků práce, které jsem zaznamenal, uvádím následující: 

• V Úvodu na str. 1 se popisují výrazné gravimetrické anomálie na lokalitách Mýtina a 
Žírovice, ale nikde se zde neuvádí, zda jsou tyto lokální anomálie kladné nebo 
záporné. 

• Ke kapitole 2 (Geologická charakteristika krušnohorské oblasti) mám poznámku, že 
pokud se někde uvádí, že např. ta a ta jednotka je omezena na té a té straně např. 
jáchymovským zlomem, měl by zde být obrázek, kde bude tento zlom vyznačen. To se 
týká celé řady dalších struktur a lokalit popisovaných v této kapitole. 

• Str. 8, 1. odstavec, 4ř. shora – před slovem fylitů chybí předložka z.  

• Na str. 31 by u vzorce pro výpočet chyby měly být popsány použité symboly.  

• Str. 36, 2. odst., 2. ř. je obrázek XX, autor zřejmě zapomněl doplnit číslo.  

• Texty u obrázků 10 a 11 jsou chybné, nejedná se o havajský typ sopky, u Obr. 10 má 
být vulkánský a u Obr. 11 peléský typ sopky. 

• Na obrázky 7, 16, 17, 25 jsem nenalezl odkaz v textu. 

• Obr. 21 a 22 jsou prezentovány jako ořezaný „print screen“, nejsou příliš přehledné a 
chybí zde popis os a jednotky na osách. 

• Na obr. 25 je uveden řez chebskou pánví, ale tento řez není popsán, nevíme, jaké 
horniny jsou v řezu zobrazeny.  V textu k obrázku je překlep (dvě závorky).  

• Na str. 46 autor v Diskusi uvádí větu: „Odlišnost řezu profilem P3 od profilů P1 a P2 
lze vysvětlit tak, že vodivější granit vytváří protáhlou strukturu ve směru SSV-JJZ“. 
Co autor myslí slovem vodivější? 

• V textu je citován Kereszturi a  Németh (2012), kdežto v seznamu literatury je 
letopočet 2013. 

• V textu se cituje na několika místech práce Fischer et al. (2013), kdežto v seznamu 
literatury je pouze Fischer et al. (2014).  

• V seznamu literatury je citována práce Junák (2010), kdežto v textu jsou odkazy na 
práci Janák (2010). S právně má být Janák. 

• Při více jak dvou autorech práce je zvykem v textu citovat pouze prvního autora a 
ostatní autory zahrnout pod zkratku a kol., nebo et al. V případě práce Dobeš et al. 
(1986) cituje O. Vaško na několika místech v textu všechny tři autory. Podobně na str. 
22 má být v textu citace Telford et al. a nikoli vyjmenovaní všichni autoři. 

• Citace v seznamu literatury jsou formálně nejednotné. Některé citace jsou ukončeny 
tečkou, jiné nikoli, u čísel či počtu stránek je někde uváděna zkratka p. jinde nikoli, u 



některých prací je uváděno ISSN nebo ISBN, u některých nikoli, i když je 
prokazatelně mají. 

V Závěru autor konstatuje, že za zdroj žírovické záporné tíhové anomálie lze považovat 
tektonicky vzniklou propadlinu. Tato interpretace je založena na absenci výrazné magnetické 
anomálie, která by byla přítomna, kdyby zdrojem anomálie byl maar-diatréma. Je ale třeba si 
uvědomit, že kvantitativní interpretace magnetometrie je často problematická (susceptibilitu 
odhadujeme, remanentní magnetizaci neznáme, s demagnetizačním faktorem nepočítáme) a také 
bazicitu výplně diatrémy neznáme. Pokud je zdrojem anomálie propadlina, je otázka, jak tento 
relativně malý a izometrický útvar vznikl („pull apart basin“ ?, je tento mechanismus někde 
v chebské pánvi dokumentován?, apod.). Tato diskuse mi v práci chybí. 

Závěrem konstatuji, že autor postupoval správně při práci v terénu, při zpracování dat a 
žádnou podstatnou chybu neudělal ani při interpretaci. Větší pozornost měl však věnovat formální 
stránce práce (především obrázky) a závěrečné redakci.  Pokud autor uspokojivě odpoví na 
uvedené dotazy a připomínky, diplomovou práci navrhuji přijmout k obhajobě. 

 

V Praze dne 7. 9. 2015 

RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 


