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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Václava Santolíka 
 

 

Předložená diplomová práce Bc. Václava Santolíka „Petrogenesis and evolution of the Davle 

Volcanic Complex“ se zaměřuje na komplexní petrografické a geochemické (včetně 

radiogenních izotopů Sr–Nd–Pb) zhodnocení kadomských metavulkanických členů 

davelského vulkanického komplexu. Jedná se o mimořádně zdařilou práci, která přináší nové 

pohledy na vývoj davelského vulkanického komplexu, kdy severní a jižní část jsou 

interpretovány jako rozdílné segmenty kadomského orogénu. Diplomová práce je navíc psána v 

anglickém jazyce, což jistě uspíší publikaci hlavních závěrů v impaktovaném časopise. Z rozsahu 

práce a použité metodiky je zřejmé, že autor věnoval naplnění vytyčených cílů nemalé úsilí. 

Oponovaná diplomová práce je přehledně členěna do 9 částí a má vyhovující délku 70 stran. 

Práce obsahuje 197 položek literatury, 40 obrázků, 4 tabulky v textu a 3 tabulky v příloze.  

K práci mám následující připomínky formálního a věcného rázu: 

 

A. Formální připomínky: 

1) V česky psaném abstraktu je středočeský plutonický komplex uveden s velkým počátečním 

písmenem, i když se v případě tohoto termínu jednoznačně jedná o geologický název a 

nikoliv o geografické označení. 

 

2) Na straně 4 se objevuje česky psaná chybová hláška, která je navíc uvedena tučně: 

„Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. „ 

 

3) Tabulka 1 má evidentně rozhozené formátování. 

 

4) V seznamu literatury u některých citací článků v impaktovaných časopisech chybí 

jakékoliv stránkování. Např. Arakawa et al. (1998),  Chaib et al. (2021). 

 

 



B. Věcné připomínky a dotazy do diskuze: 

1) V diplomové práci je nastíněna hypotéza o rozdílném genetickém původu severní a jižní 

části davelského vulkanického komplexu, kdy severní část reprezentuje ostrovní vulkanický 

oblouk, zatímco jižní část odpovídá kontinentálnímu vulkanickému oblouku. S ohledem na 

počet, složení a distribuci studovaných vzorků, jsou pro toto tvrzení dostatečné důkazy? 

Nenabízí se spíše logičtější vysvětlení, že se jedná o různé erozní sekce téhož magmatického 

oblouku? Autor toto okrajově zmiňuje v diskusi, ale domnívám se, že při současném stavu 

poznání jde o zcela rovnocennou hypotézu. 

 

2) Autor věnoval nemalé úsilí determinaci Sr–Nd–Pb izotopového složení vzorků, avšak 

v diskusní části se zjištěnou izotopovou signaturou pracuje velmi omezeně – jaké jsou pro to 

hlavní důvody? Může autor diskutovat hlavní příčiny, které měly za následek disturbanci 

izotopových systémů Rb–Sr a U–Pb? 

  

C. Závěrečné shrnutí: 

Jedná se o mimořádně zdařilou diplomovou práci, která naplňuje zadané cíle. Práci 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a i přes drobné nedostatky veskrze formálního 

charakteru práci navrhuji ohodnotit stupněm A, tedy jakou výbornou. 
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