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Věc: Posudek školitele diplomové práce Jaroslavy Hajné |,Yztah kadomských a variských
deformací podél sz. okraje barrandienu''

Jaroslava Hajná pracovala na diplomové práci na Ústavu geologie a paleontologie PřF {JK
pod m1im vedením v období 2006-2008. Během studia si osvojila zák\aďniprincipy vědecké ptáce
od studia zahraniční literatury' získávání dat v terénu ažpo zptacování a interpretaci výsledků.

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na dešifrováni vztahu kadomských a variských
struktur podél sz' okraje barrandienského spodního paleozoika a charakteizaci jednotlivých
deformačních fazí. Diplomantka Se V předkládané práci zabýva|a detailní terénní analýzou
mezoskopických struktur na výchozech jak v barrandienském proterozoiku tak ve spodním
paleozoiku, důleŽitou součástí práce byla také kvantifikace staveb pomocí metody anizotropie
magnetické susceptibility a mikrostrukturní výzkum deformovaných proterozoickýchhomin. Týo
metody jsou samostaně zptacovány v jednotliých kapitolách diplomové práce a pak vhodně
zkombinov ány v diskusi.

Diplomová práce je zaloŽena na velmi poctivé terénní práci, kdy diplomantka
zdokumentovala velké mnoŽství výchozů ve studované oblasti (167 dokumentačních bodů) a
odebrala velké mnoŽství vzorků na analýzu magnetické susceptibility' Velkým přínosem pro
diplomovou práci, zejména při studiu deformačních mikrostruktur, byla rovněŽ spoluprácó s
konzultantem Václavem Kachlíkem. Práce tak obsahuje velké mnoŽství velmi kvalitních nových
dat z oblasti' která je klíčová pro jednoznačné odlišení a interpretaci kadomských deformací v
Českém masívu a nebyla doposud takto moderním způsobem zpracována. Z tohoto hlediska mají
ziskaná data velmi dobrý potenciál pro publikaci v některém odborném periodiku.

Diplomantka pracovala na diplomové práci samostatně, pravidelně vše Se mnou
konzultovala a akceptovala moje rady a doporučení. Jednotlivé verze práce jsem dosta| vŽdy
s předstihem k posouzení a k opravám. Co se týče psaní textu, diplomantka prokéaala vyjímečnou
schopnost se konzistentně, stručně a jasně vyjadřovat, předkládané verze textů jsem tak musel jen
minimálně opravovat. Za ve|ký úspěch tohoto projektu rovněŽ považuji' Že v posledním róce
studia diplomantka ziskala tříletý grant GAUK na období 2008-2010, který je zaměŤený na
syntézu tektonického vývoje proterozoika tepelsko-barrandienské jednotky. Podle mého názóru je
diplomantka velice talentovaná na vědeckou práci v oboru geologie, velmi oceňuji její kritické
myšlení a doufám, Že bude pokračovat prací na tomto projektu v rámci doktorského stud.ia.
Závěrem bych rád konstatoval, Že z pohledu školítele tak byla tato spolupráce naprosto
bezproblémová.

Dle mého soudu předkládanáptáce odpovídá jak po stránce formální tak z hlediska objemu
nových ďat poŽadavkům kladeným na diplomovou práci na PřF UK, a proto bych i! 4opqrut{
k přijetí.
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