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Věc: Posudek školitele diplomové práce Lucie Orságové „Mechanismy vmístění a 
magnetické stavby žil syenitových porfyrů (západní části Moldanubika)  
 
Lucie Orságová pracovala na diplomové práci na Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF 
UK pod mým vedením v období 2008-2010. Během studia si osvojila základní principy 
vědecké práce od studia zahraniční literatury, získávání dat v terénu až po zpracování a 
interpretaci výsledků.  

 
Předložená diplomová práce ve své úvodní části charakterizuje vnitřní stavby a mechanismy 
vmístění těles magmatických hornin s důrazem na žilné horniny. Dále, v části výzkumné, 
pojednává o výsledcích analýzy vnitřních staveb dvou vybraných žil syenitových porfyrů, 
které intrudovaly do prostředí Středočeského plutonického komplexu a okolních vysoce 
metamorfovaných hornin západní části moldanubika. Hlavním cílem práce byla interpretace 
vzniku a vývoje vnitřních staveb žil, určení lokálních směrů toku magmatu a dále, 
v součinnosti s výsledky určení absolutního stáří krystalizace byly diskutovány implikace 
vmístění těchto žil ve vztahu ke geodynamickému vývoji západní části moldanubika.   
 
Vlastní výzkum se opíral o terénní strukturní data, nedílnou součástí práce byla také 
kvantifikace staveb pomocí metody anizotropie magnetické susceptibility (AMS). Výsledky 
použité metody jsou samostaně zpracovány v jednotlivých kapitolách diplomové práce a pak 
vhodně zkombinovány v diskusi.  
 
Celkově je diplomová práce po věcné stránce zdařilá, rešeršní části elaborátu i popis a 
dokumentace získaných dat jsou vyčerpávající, mají logický sled a jsou vhodně propojeny. Po 
stránce formální však práce trpí drobnými nedostatky (větší množství pravopisných chyb, 
místy ne zcela vhodné větné konstrukce apod.). Celkově práce obsahuje velké množství velmi 
kvalitních nových dat z oblasti, která nebyla doposud takto moderním způsobem zpracována. 
Z tohoto hlediska mají získaná data velmi dobrý potenciál pro publikaci v některém odborném 
periodiku. 

 
Diplomantka pracovala na diplomové práci samostatně, pravidelně se mnou vše konzultovala 
a akceptovala moje rady a doporučení. Rád bych konstatoval, že z pohledu školitele tak byla 
tato spolupráce bezproblémová. Dle mého soudu předkládaná práce odpovídá jak po stránce 
formální tak z hlediska objemu nových dat požadavkům kladeným na diplomovou práci na 
PřF UK, a proto bych ji doporučil k přijetí. 
 
V Praze dne 13. září 2010 
 

        RNDr. Kryštof Verner, Ph.D 
       Ústav petrologie a strukturní geologie PřFUK 

 


