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Student Petr Vitouš pro bakalářskou práci zvolil možnosti použití metody anizotropie 
magnetické susceptibility (AMS) za účelem studia mechanismu vmístění mělkých post-
kalderových intruzí magmatu. 
 
Formální hodnocení práce 
 
Bakalářská práce je psána čtivým a srozumitelným způsobem v českém jazyce, má 36 stran 
včetně referencí, 13 obrázků v textu a 1 přílohu. Práce neobsahuje seznam obrázků ani 
tabulek a je převážně rešeršního charakteru. 
 

Samotná práce je strukturována do několika kapitol. Kde autor na úvod čtenáře 
nejprve seznámí s předmětem výzkumu. Dále shrnuje ucelený přehled kolapsových kalder, 
jejich vývoje a následného vmístění resurgentních post-kalderových těles. V další kapitole se 
zabývá geologií altenbersko-teplické kaldery a charakteristikou cínoveckého granitu v 
centrální části této kaldery. V poslední části práce přibližuje použité metody, představuje 
získané výsledky a základní interpretace. 
 
Hodnocení vlastního obsahu 
 
Student prokázal, že si osvojil základy rešeršní práce, o čemž svědčí rozsáhlý přehled dané 
problematiky i seznam literatury, včetně vhodného použití citací v textu, doplňující obrázky  
a plynulosti textu. 
 
Práce je dle mého názoru kvalitní a dobře zpracována. Student prokazuje, že se seznámil s 
použitím moderní metody analýzy anizotropie magnetické susceptibility pro výzkum studia 
mechanismu vmístění mělkých post-kalderových intruzí, a umí kriticky zhodnotit její 
výsledky. Následně je schopen zhodnocení interpretovat do finálních závěrů.  
 
Připomínky 
 
K předložené práci mám jen drobné připomínky: 
 
- Úvod práce je velmi krátký a postrádám v něm stručné shrnutí dosavadních poznatků. 

Dále bych v něm také preferoval jasněji definovat problémy, které budou v bakalářské 
práci řešeny. 
 



- Autor došel k závěru, že hornina prošla několika stupni přeměn, jako jsou greisenizace a 
hydrotermální alterace. Chtěl bych se zeptat, jaké konkrétní změny chemismu (chemické 
reakce mezi minerály) se v hornině odehrály? Co to tedy samotná greisenizace či 
metasomatóza je? 

 
 
 
Závěr 
 
Předložená bakalářská práce Petra Vitouše splňuje požadavky kladené v daném oboru, 
 

práci proto doporučuji k přijetí s hodnocením výborně. 
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