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Předložená bakalářská práce, zpracovaná Martinem Slavíkem, studentem Ústavu 
hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity 
Karlovy v Praze s názvem "Vznik krasových kanálů a jeskyní v jizerském souvrství na 
Turnovsku", se věnuje stanovení, zda kanály a jeskyně na Turnovsku vznikají krasovými či 
jinými jevy. 
 
 
Práce obsahuje několik kapitol zabývajících se úvodem, pěti kapitolami o obecných 
souvislostech, odebraných vzorcích a metodice, výsledcích s jejich interpretacemi a závěrem. 
Na začátku práce chybí seznam obrázků, tabulek a příloh, příp. seznam zkratek. 
V úvodu se autor zabývá rozdíly mezi krasem a pseudokrasem, motivací této práce a 
použitými metodami. Další kapitola o sebeorganizaci systému je velmi podrobná a je 
v podstatě rešerší práce Ortolevy et al. z roku 1987, na ní navazuje kapitola věnovaná definici 
krasu a jeho souvislosti se sebeorganizací. Třetí a čtvrtá kapitola zahrnuje seznámení s 
přirozeným a simulovaným rozpouštěním karbonátů a také popisem chování jílových 
minerálů při saturaci vodou ve formě rešerše literatury. Následující část je věnována geologii 
oblasti a popisu odebraných vzorků, doplněná tabulkami se seznamy odběrných míst a míst, 
kde bylo prováděno měření odporu při vrtání (doporučuji pro příště vysvětlení zkratek před 
jejich použitím, ale ne v úvodu v opačném pořadí). V kapitole o metodice je popsáno, jakým 
způsobem byl zjišťován odpor při vrtání při terénním výzkumu, jak byly prováděny 
experimenty se simulovaným loužením odebraných vzorků v kyselém prostředí (kyselina 
chlorovodíková o různé koncentraci a kyselina octová) a jak byla zjišťována vlhkost vzorku a 
úbytek hmotnosti po loužení v laboratoři (bylo by dobré uvést, proč byly použity právě takové 
koncentrace). V kapitole o mikrosondě by bylo lepší zkoumané vzorky přímo už zde 
vyjmenovat, příp. zdůvodnit, proč byly vybrány (je to uvedeno až ve výsledcích). Pokud 
nebyly mapy obsahu Mg a Al diskutovány, bylo by vhodnější zdůvodnit, proč jsou uvedeny 
nebo proč nejsou diskutovány (distribuce hliníku by v případě domnělého K-živce měla 
korelovat s distribucí křemíku a draslíku apod.). Zároveň bych chtěla připomenout, že pro 
přímou identifikaci minerálních fází ve vzorku jsou vhodnější jiné analýzy (např. silikátová, 
XRD). V sedmé kapitole jsou podrobně popsány výsledky jak terénních, tak laboratorních 
měření a experimentů. Pro zjištění skutečného obsahu karbonátů a nerozpustných reziduí 
doporučuji pro příště klasický postup používaný v literatuře, která není použita v této práci. 
Pro důkaz nepřítomnosti karbonátu (resp. nahrazení karbonátu vysráženým CaCl2) 
v nerozpustném zbytku (Obr. 11) by bylo lepší použít obrázky z přílohy 2, str. xxxii (Obr. 
3.1). U obrázku na str. 31 (Obr. 14) by mělo být uvedeno, že se jedná o distribuci vápníku, ne 
karbonátu, co se týká barvy, tak v tomto případě by šlo o fialovou, ne modrozelenou a také, 
zda je to vzorek před či po loužení. Závěr je stručný a výstižný. 
 



V příštích pracích doporučuji zaměnit psaní slova pórozita za porozita (příp. pórovitost), 
dávat si pozor na opakování slov ve větách, u popisu obrázku (viz přílohy) raději napsat více 
než méně a používat řádné zkratky spolupracujících ústavů a zkratek v seznamu literatury (str. 
15). 
 
Předložená práce obsahuje několik kapitol zabývajících se obecným úvodem, rešerší literatury 
a samostatnými terénními a laboratorními experimenty a je vypracována s naplněním zadání, 
které bylo uvedeno v úvodu. Tato práce současně ve svém rozsahu převyšuje běžné 
požadavky bakalářské práce a svým vypracováním je blízká práci diplomové. Student se 
nebál vyslovit své názory a zdůvodnění, které podpořil obrazovou dokumentací v přílohách, a 
dodržel cíle práce. Celkově proto posuzuji bakalářskou práci kladně, navrhuji klasifikaci 
výborně a doporučuji práci k obhajobě. 
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