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Oponentský posudek na diplomovou práci L. Orságové "Mechanismy vmístění a 
magnetické stavby žil syenitových porfyrů (západní části Moldanubika)" 
 
Předkládaná diplomová práce se zabývá strukturní analýzou a magnetickou stavbou žil na 
dvou vybraných lokalitách ve středočeském plutonickém komplexu a v moldanubiku. Práce 
se skládá ze dvou částí: první část má charakter rešerše a představuje úvod do problematiky 
studia vnitřních staveb a mechanismů vmístění žil a anizotropie magnetické susceptibility, 
druhá část obsahuje vlastní naměřená data ze dvou lokalit. Tyto dvě části se však liší nejen 
svým obsahem, ale i úrovní zpracování. První část je napsána poměrně těžkopádně, obsahuje 
množství chyb a formulačních nepřesností, některé věty jsou dokonce nesrozumitelné. 
Některé tyto chyby jsou uvedeny v závěru posudku. Dalším problémem je, že diskuse typů 
magnetické stavby v žilách předchází kapitolu s obecnou definicí anizotropie magnetické 
susceptibility včetně jednotlivých parametrů AMS. Naopak druhá část popisující vlastní 
terénní pozorování a naměřená data je již zpracována poměrně zdařile, obsahuje velké 
množství obrázků a je přehledně zorganizována.  
   
Závěr: Předkládaná diplomová práce obsahuje velké množství zajímavých dat a po této 
stránce tak splňuje kritéria na diplomovou práci na PřF UK. Bylo by však ještě vhodné 
provést jazykovou korekturu textu, nicméně vzhledem k množství a kvalitě nových dat 
ji doporučuji k přijetí a ohodnotil bych ji známkou 1–2.  
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Některé chybné nebo nesmyslné formulace: 

 Magmatické stavby bývají považovány za rigidní markry získané z orientace 
magmatického toku ve viskózním médiu. 

 magmatická tělesa s přednostní prostorovou orientací hlavních stěn žilného tělesa 
 Asymilace 
 Newtonovské magma (např. voda), Binghamovské magma (nelineární, např. barvy), 

Pseudo-plastické magma (nelineární, např. olej) 
 Pomocí metody anizotropie magnetické susceptibility (AMS) lze studovat stavbu 

magnetických hornin (Bouchez et al., 1997; Tarling and Hrouda, 1993). Tato metoda 
se zabývá hlavně!tím, jakou dostávají horninotvorné minerály během procesů!
výstupu a finálního vmístění magmatu přednostní prostorovou orientaci. 

 konstanta uspořádání 
 Nejvyšší jednotkou, do které spadají studované lokality, je jednotka Českého masivu 


