
Oponentní posudek k bakalářské práci Kristýny Hrudkové 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav petrologie a strukturní geologie 

Téma oponované bakalářské práce: Kvantifikace staveb a magmatických textur ryolitových 

extruzivních dómů 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. 

 

Bakalářská práce Kristýny Hrudkové se skládá z deseti kapitol na 47 stranách, včetně osmi 

stran diagramů a grafů představující vlastní výsledky texturní analýzy ryolitových textur. 

V práci studentka shrnuje fyzikální vlastnosti ryolitových hornin, tvary typických ryolitových 

těles, jejich textury a dále procesy, které řídí vznik a růst vezikul v různých stádiích vzniku 

ryolitových těles. V další části jsou představeny různé metody kvantifikace textur – jmenovitě 

metoda AMS (Anizotropie Magnetické Susceptibility), včetně stanovení hlavních 

magnetických minerálů a texturní analýza z řezů s použitím statistického modulu PolyLX. 

Závěrečná část práce prezentuje vlastní datové soubory texturní analýzy tří kolmých řezů 

dvou vybraných vzorků a popis výsledků. 

Kristýna Hrudková ve své práci ukázala schopnost pochopit fyzikální podstatu vzniku 

různých typů textur v ryolitových lávových tělesech a dobře zvládla dílčí metodiky, konkrétně 

měření AMS vzorků, měření závislosti magnetické susceptibility na teplotě,  a statistickou 

analýzu velikostí a směrů přednostního uspořádání vezikul. První část práce dobře 

charakterizuje různé formy ryolitových těles a jejich vnitřní strukturu vrstevnatým 

uspořádáním odlišných texturních typů. Dobře je vysvětlena i fyzikální podstata vzniku 

bublin v těchto tělesech. V dalších kapitolách (od str. 15), které vysvětlují vybrané metody, se 

ale vyskytuje celá řada nedostatků. V těchto kapitolách se střídají pasáže vysvětlující 

metodické postupy se zjednodušenými, často velmi nepřesnými nebo nesprávnými 

formulacemi, které se pokoušejí vysvětlit podstatu metod i způsob interpretace datových 

souborů. Na úvod metod stanovení velikostní distribuce krystalů (tzv. CSD) například vůbec 

není jasné co je to stereologie nebo jaký je princip přímých a nepřímých stereologických 

metod. Orientace v tomto textu je složitější také kvůli častému výskytu nevysvětlených 

termínů jako např. průsečík, těžiště, průsečík vzdáleností, střední projekční výška, těžišťové 

hmoty, váha zrn (?), napěťová elipsa, setrvačnost těžišťových os, biny apod. . Dále jsou 

v textu v souvislosti s dílčími funkcemi modulu PolyLX uvedeny i rovnice, u kterých ale 

většinou chybí vysvětlení významu jednotlivých parametrů. Text se v této části také potýká 

s neobratnou stylistikou, chybami, heslovitými formulacemi nebo krátkými větami a absencí 



spojovacích textů, (možná doplněných vhodnými obrázky) které na přehlednosti nepřidávají. 

Dále se v textu vyskytují zcela nesprávné formulace. Například u metody „Efekt 

pravděpodobného průsečíku“ – aniž by bylo vysvětleno, v čem metoda spočívá, je pouze 

uvedeno, že se používá pro „monodisperze“, které jsou charakterizovány „objekty mající 

jednotné rozptýlení“ !!!??? Dále není pravda, že funkce „paror“ v modulu PolyLX je „funkce, 

jejíž pomocí provádí analýzu obrazu a určujeme tvary zrn a jejich orientaci“. 

Kristýna přesto ukázala, že zvládla pracovat s vědeckou literaturou a získat vlastní data 

několika metodami. I když v bakalářské práci má student ukázat především rešeršní 

schopnosti a prezentace vlastních dat považuji za přidanou hodnotu, je škoda, že se Kristýna 

nepokusila výsledky nějak interpretovat. Chybí mi například přehledné porovnání hlavních 

směrů magnetických staveb a stavby dané přednostním uspořádáním protažených vezikul. 

Toto porovnání by přitom mohlo být cenným výstupem práce. I přes zmíněné nedostatky 

doporučuji práci k obhájení, protože podle mého názoru nebylo potřeba představit a vysvětlit 

samotnou podstatu jednotlivých zvolených funkcí PolyLX. V opravené verzi práce doporučuji 

zkrátit text popisující tyto funkce (prose, rfphi...), a spíše stručně vysvětlit podstatu a výstup 

těchto funkcí bez matematických vzorců. 

 

 

 

 

 

v Praze dne 6.9. 2012       Mgr. Prokop Závada, Ph.D. 

 


