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Posudek bakalářské práce Kateřiny Arnetové 
„Vztah alterace podloží chebské pánve a výronu hlubinného CO2“ 

 
 

Předložená práce se zabývá seismoaktivní západočeskou oblastí chebské pánve a na 
základě geologických popisů vrtných profilů se snaží najít souvislost mezi povrchovými 
vývěry hlubinného CO2 a alterací krystalického podloží pánve.   

 
Práce začíná podrobným geologickým popisem vzniku a vývoje chebské pánve i 

v kontextu tektonického vývoje Evropy. Jsou mu věnovány kapitoly 2, 3.1 a 3.2. Svým 
rozsahem i množstvím prostudované literatury tyto kapitoly dokazují, že se autorka se 
zájmovou oblastí důkladně seznámila. Popis sedimentární výplně pánve je až zbytečně 
podrobný. Následují kapitoly o seismické aktivitě, jejím studiu i možných příčinách vzniku 
zemětřesných rojů. Pečlivě je zpracována kapitola 3.4 o výskytu a vlastnostech CO2 
hlubinného původu. 

Následují kapitoly o vlastní práci studentky. Je zde dobře popsána metodika přístupu 
k řešení zadaného úkolu, doložená přehlednými tabulkami. Byly správně vybrány vrty, které 
by mohly přinést užitečné informace. Počet vybraných vrtů by mohl být dostatečný, ale 
z důvodů subjektivních popisů vrtných profilů různými interpretátory nebylo jednoduché 
jejich srovnání. Proto musela autorka při určení stupně zvětrání krystalických hornin 
přistoupit k velkému zjednodušení. I tak její negativní výsledek – souvislost mezi 
povrchovými výstupy CO2 a stupněm zvětrání krystalického podloží chebské pánve nebyla 
prokázána – lze přijmout jako správný. 

 
Rozsah předložené práce přesahuje požadavky na bakalářskou práci. Autorka 

zpracovala rozsáhlý soubor vrtných profilů, výsledky přehledně zobrazila do map. Snad více 
mohl být diskutován problém, jak rozlišit zvětrání terénu před nástupem pánevní sedimentace 
a následný vliv pronikajícího CO2.V tabulce 3. by bylo vhodnější nahradit „h“ výrazem 
mocnost. 

Bohužel v práci je mnoho nedostatků, nepřesností a chyb, které její hodnotu silně 
sráží. V posudku ani nelze uvést jejich výčet, vybírám tedy jen některé. Je to především  
zbytečně velké množství překlepů. Stavba vět a někdy i celých odstavců je často chaotická. 
Namátkou uvádím kapitolu 3.3.2 „Zemětřesné roje“, která je jen souhrnem nesouvislých vět.  

Kromě formálních chyb jsou v práci i chyby a nepřesnosti odborné, dané částečně 
neznalostí odborné terminologie, někdy nepozorností. Např. chebsko-domažlický příkop 
nemá SSV směr, smrčinsko-krušnohorské pásmo není terciérní, Konstantinovy lázně ani 
Karlovy Vary neleží v chebské pánvi. V neposlední řadě, C.Credner použil výraz 
Schwarmbeben, ne erdbebenschwarm. 
Seznam použité literatury je nejednotný a jsou v něm chyby, stejně jako v odkazech na 
literaturu v textu. 

 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, doporučuji její 

přijetí a vzhledem k jejímu rozsahu navrhuji klasifikaci stupněm 2 (- 3). 
 
V Praze 15.9.2011 
        p.g. Alena Boušková 


