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Posudek k bakalářské práci Ondřeje Švagery : „Mechanizmy frakturace 

granitoidních masivů a jejich implikace pro vznik zlatonosných žil na 

ložisku Mokrsko“ 

 

 
Posuzovaná bakalářská práce je psaná v českém jazyce a obsahuje anglicky a česky 

psaný abstrakt. Je členěná na úvod, šest hlavních kapitol samotné práce a závěry, které 

dohromady tvoří dvacet jedna stran textu doplněné seznamem použité literatury a čtrnácti 

přílohami na třinácti stranách. 

Student zpracoval rešerši úzce zaměřeného tématu, která je doplněna iniciální terénní prací a 

zpracováním získaných dat. Celá bakalářská práce pak představuje základ pro mnohem 

podrobnější studii např. v podobě práce diplomové.  

 

Anglicky a česky psaný abstrakt výstižně shrnuje náplň celé práce, je stručný a srozumitelný. 

Doplnit by se měla lokalizace studované štoly a opravit Bi-Te-Cu na Bi-Te-Au asociaci.  

Kapitola „Úvod“ shrnuje hlavní cíle celé práce.  

V kapitole 2 jsou podrobně definovány hlavní fyzikální veličiny využité v dalších pasážích 

bakalářské práce, tedy síla a napětí. Zde by bylo dobré doplnit ještě definici tlaku a uvést 

jednotky všech těchto veličin. 

Kapitola 3 podává podrobný přehled o využití napětí v geologii včetně odpovídajících 

základních rovnic. Dále shrnuje konstrukci tzv. Mohrovy kružnice, která je využívána pro 

reprezentaci napětí ve 2D.  

Kapitola 4 navazuje na popis Mohrovy kružnice jejím využitím v případě obálek pevnosti 

pro křehké porušení hornin. Dále popisuje jednotlivé módy fakturace hornin. Nezapomíná ani 

na významný vliv preexistujících mikrotrhlin na pevnost horniny a někdy významnou roli 

tlaku fluid na vznik křehkých struktur. 

Kapitola 5 stručně popisuje geologickou stavbu v okolí studované štoly Josef a navazuje 

popisem obou přítomných tektonostratigrafických jednotek, tedy jílovského pásma a 

sázavského plutonu. Tato kapitola místy potřebuje doplnit odpovídající citace.  

Kapitola 6 shrnuje dosavadní znalosti o vzniku zlatonosné mineralizace na studovaném 

ložisku Mokrsko a o vzniku související puklinové sítě, na kterou je tato mineralizace vázána. 

Uvádí také publikované p-T odhady pro jednotlivá stádia hydrotermální aktivity na lokalitě a 

diskuzi původu fluid.  

Kapitola 7 popisuje iniciální terénní práce a metodiku sběru a zpracování dat, která slouží pro 

charakteristiku křemenného žilkování nesoucího zlatonosnou mineralizaci. Zde prosím o 

bližší vysvětlení, proč nebyly měřeny vzájemné vzdálenosti křemenných žil v rozrážkách JP-9 

a SP-47. Nerovnoměrná distribuce jako vysvětlení nestačí, neboť i tak by výsledky 

reprezentovaly daná místa ve štole Josef. 

8. kapitola „Závěry“ stručně shrnuje důležité poznatky, které vyplývají z provedené rešerše.  

 

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

recenzovaném výtisku. 

 

Celkově je práce napsána na dobré úrovni. Přes uvedené dílčí nedostatky práce shrnuje 

dostatečný počet publikací ke studované lokalitě, dostatečně také popisuje obecné 

fyzikální principy křehké deformace hornin. Student prokázal, že umí zpracovat 



dostupnou literaturu a shrnout ji do formy strukturovaného textu bakalářské práce, 

dále prezentoval schopnost samostatné terénní práce a následného zpracování získaných 

dat. Studentovi nelze vytýkat, že závěry rešerše nevyužil pro interpretaci nově získaných 

dat, protože těchto je pro interpretace nedostatek. Jejich sběr sloužil zejména pro 

osvojení metodik geologických prací potřebných pro podrobnější výzkum daného 

tématu, které dává základ pro plánovanou diplomovou práci v oblasti štoly Josef u 

Mokrska. Vzhledem k celkovému zvládnutí zadaného tématu doporučuji předloženou 

bakalářskou práci k obhájení se známkou 2. 

 

 

Otázky:  

- Uvést příklad(y) srovnatelného pravidelného žilkování z jiných lokalit (ČR / Variscidy 

/ příp. vzdálenější). 

- Jaký je rozdíl mezi veličinami napětí a tlak? Obě jsou v práci používány místy 

v nejasném vztahu.  

- Blíže vysvětlit, proč nebyly měřeny vzájemné vzdálenosti křemenných žil 

v rozrážkách JP-9 a SP-47. Nerovnoměrná distribuce jako vysvětlení nestačí, neboť i 

tak by výsledky reprezentovaly daná místa ve štole Josef. 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 7.9.2012 
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