
Posudek školitele bakalařské práce Ondřeje Švagery - “Mechanizmy frakturace 
granitoidních masivů a jejich  implikace pro  vznik zlatonosných žil  na ložisku 
Mokrsko”

Bakalářská  práce  byla  zadána v roce  2012 na  Ústavu petrologie  a  strukturní  geologie  PřF UK po 
konzultaci s pracovníky České geologické služby, která v současné době realizuje výzkumný projekt na 
ložisku  Mokrsko.  Jedná  se  o  rešeršní  práci  s vlastní  terénní  a  vědeckou  části  zaměřenou  na 
charakterizaci a statistické vyhodnocení prostorové architektury zlatonosných žilniků. Tyto zlatonosné 
puklinové systémy představují unikátní případ frakturace granitoidů a mechanizmus jejich vzniku není 
v současnosti zcela uspokojivě vyřešen. Rád bych připomenul, že době řešení této práce byl Ondřej 
Švagera částečně zaměstnán na České geologické službě a aktivně se podílel na realizaci projektu a to i  
nad rámec jeho bakalářské práce.
První  tři  kapitoly rešeršní  části  této  práce  ukazují,  že  autor  si  osvojil  základní  pojmy a  koncepty 
strukturní geologie týkající se působení sil a napětí v horninách a jejich vztah ke křehkému porušení. 
Velká část  předešlých výzkumů na  lokalitě  Mokrsko je  archivována v podobě výzkumných zpráv, 
kterých studium autor využil pro formulování kapitol o geologii ložiska Mokrsko a blízkého okolí. 
Základní informace o genezi zlatonosné mineralizace také pocházejí z těchto zdrojů.
Praktická  část  práce  byla  zaměřena  na  testování  metodických  postupů,  vhodných  pro  získání 
kvantitativních  charakteristik  prostorové  distribuce  dílčích  zlatonosných  puklinových  systémů.  Z 
důvodu časových posunů v realizaci vrtných prací ze strany ČGS, tyto data nebyla získána v původně 
zamýšlené šíři, nicméně s jejich zpracováním se počítá v rámci navazující diplomové práce. Nejslabším 
článkem  práce  je  minimalistický  přístup  k  zpracování  získaných  dat,  co  bylo  způsobeno  spíš 
nepřítomností školitele v závěrečný fázi vzniku této práce, než neschopností autora. Také díky této 
skutečnosti  autor  jasně  prokázal,  že  je  schopen  samostatné  práce  a  že  má  všechny  předpoklady 
pokračovat v dané tematice v rámci navazujícího diplomového projektu.
Závěrem konstatuji,  že  Ondřej  Švagera  nastudoval  dostatečné  množství  literatury  včetně  rozsáhlé 
dokumentace  prací  realizovaných  na  ložisku  Mokrsko  a  i  přes  zmíněné  nedostatky  tuto  práci 
doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.
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