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Posudek  k  bakalá ské  práci  Víta  Pe estého  :  ř ř „Strukturní  vývoj 
rozhraní suprastruktury a infrastruktury v orogenech“

Posuzovaná bakalá ská práce je psaná v eském jazyce a obsahuje anglicky a eskyř č č  
psaný  abstrakt.  Je  len ná  na  úvod,  ty i  hlavní  kapitoly  samotné  práce  a  záv ry,  kteréč ě č ř ě  
dohromady tvo í padesát jedna stran textu dopln né seznamem použité literatury. ř ě
Student zpracoval rešerši velmi komplikovaného tématu, které je v popředí současných 
geotektonických úvah o variském vývoji českého masivu. 

Anglicky a česky psaný abstrakt je výstižně shrnuje náplň celé práce, je stručný, věcný a 
srozumitelný.
Kapitola „Úvod“ v návaznosti na název celé práce vysvětluje význam přechodné zóny mezi 
dvěma mechanicky odlišnými korovými úrovněmi orogénů. Před popisem rozhraní supra- a 
infrastruktury ovšem chybí nadefinování těchto dvou pojmů a celkově by kapitola zasloužila 
víc citací než současné 3. 
V kapitole 2 je podrobně rozebrán koncept  supra- a infrastruktury (S-I) od jeho historických 
počátků až po moderní numerické modely. V úvodní části kapitoly 2.2 chybí rozsah P-T 
podmínek nebo alespoň souhrnný přehled minerálních asociací, které odpovídají S-I 
studované Murphym (1987), dále pak strukturně-geologická mapa tohoto území. Oboje jsou 
nutné pro kritické posouzení popisovaných struktur a jejich interpretací. Dále bych uvítal 
alespoň kvalitativní porovnání intenzity deformací D1-D4 v závěru jejich popisu. V závěru 
kapitoly 2.2 by bylo vhodné zběžně zmínit dva tektonické modely vývoje, které Murphy 
(1987) navrhuje.
V kapitole 3 je podán přehled dvou základních způsobů chování hornin v litosféře – křehkého 
a duktilního, s podrobným popisem fyzikálních vzorců které je umožňují kvantifikovat. Ve 
výčtu jednotlivých parametrů, které chování hornin ovlivňují, občas některý parametr chybí 
(obzvlášť v začátku kapitoly – např. termální konduktivita hornin nebo teplo generované 
deformací, vyznačeno ve výtisku BP). V případě popisu dislokačního toku chybí alespoň 
jednou větou popsaný jeho mechanizmus – tvorba a migrace dislokací krystalovou mřížkou 
apod. 
Kapitola 4 podává podrobný přehled o numerických modelech publikovaných v posledních 
letech na podporu konceptu S-I. Rešerši modelů nelze nic podstatného vytknout, snad jen 
umístění obrázků k jejich první zmínce v textu namísto dalších stránek, případně absence 
měřítek u většiny obrázků byť je intuitivně jasné, že mají měřítko zřejmě všechny stejné.
Kapitola 5 stručně shrnuje geologický záznam západní části tepelsko-barrandienské jednotky 
českého masívu a podává nástin jejího tektono-metamorfního vývoje. V kapitole chybí 
propojení regionální geologie s modely popisovanými dříve. Aspoň krátká diskuze na toto 
téma je potřebná už proto, že prezentované numerické modely zobrazují pouze děje 
v podsouvané litosférické desce, zatímco tepelsko-barrandienská jednotka představuje 
vzhledem k variské subdukci saxothuringika desku nadložní.
6. kapitola „Závěry“ stručně a výstižně shrnuje důležité implikace prezentované rešerše. 
Pouze u odstavce věnovaného numerickým modelům chybí zmínka o roli lokalizované eroze, 
která je zřejmě velmi významná pro exhumaci hornin infrastruktury.



Překlepy a drobné nepřesnosti občas přítomné napříč celou prací jsou vyznačené v 
recenzovaném výtisku.

Celkově je práce napsána na vysoké úrovni. Přes uvedené dílčí nedostatky práce shrnuje 
dostatečný počet aktuálních i starších publikací jak ke konceptu supra- a infra- 
struktury, tak k regionální geologii tepelsko-barrandienské jednotky. Student prokázal, 
že umí zpracovat dostupnou literaturu a shrnout ji do formy strukturovaného textu 
bakalářské práce. Zvolené téma pak dává výborný základ pro plánovanou diplomovou 
práci v oblasti tepelského krystalinika. Vzhledem k celkovému zvládnutí zadaného 
tématu doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhájení se známkou 1.

Otázky: 
- Jak jsou (např. v modelu Teyssiera a Cruze 2004) odhadnuty průběhy foliací v jejich 

modelu zobrazeném na obr. 3.15 a 3.16?
- Suprastruktuře je napříč celou prací přičítán křehký mód chování. Jak vysvětlit, že v 

geologické realitě jí dominují duktilní znaky jako strmé vrásy a vývoj až penetrativní 
kliváže, přičemž o zlomové tektonice není v geologických popisech výraznější 
zmínka?

- Aspoň krátká diskuze k propojení prezentovaných numerických modelů se situací 
tepelsko-barrandienské jednotky během variské orogeneze.

V Praze, dne 10.9.2010
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