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V Praze dne 7.8. 2011 
 
Posudek školitele na bakalářskou práci Michala Raisigla „Analýza metamorfního vývoje 
jednotky Královského hvozdu“. 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem metamorfního vývoje hornin jednotky 
Královského hvozdu na pomezí moldanubika a tepelsko-barrandienské oblasti v západní části 
Českého masivu. 

Práce sestává ze 3 částí. První část je rešeršní a shrnuje základní metodiku používanou 
pro určování teplotně tlakových podmínek v metamorfovaných horninách a její principy. 
Následuje část popisující regionálně geologické členění Českého masivu s důrazem na pozici 
studované jednotky a shrnující dosavadní poznatky o geologickém vývoji jednotky 
Královského hvozdu. Poslední část popisuje petrografickou charakteristiku a minerální 
složení vybraného reprezentativního vzorku ze studovaného území a určením jeho teplotně-
tlakových podmínek metamorfního vývoje pomocí termodynamického modelování. 

 
Student Michal Raisigl během tvorby bakalářské práce nastudoval poměrně široké 

spektrum literatury jak zabývající se studovaným územím, tak související s metodikou 
určování teplotně tlakových podmínek pomocí variabilních metod. Získané informace bylo 
schopen shrnout do dobře a přehledně strukturovaného textu, čímž prokázal, že se v dané 
problematice dostatečně dobře orientuje. 

Dále prokázal, že je schopen samostatně vědecky pracovat, kdy dokázal zpracovat 
kapitolu týkající se samostatného výzkumu, čítající petrografický popis vybraného vzorku na 
základě optické mikroskopie a zpracování samostatně získaných chemických analýz minerálů. 
Dále si osvojil základy metody termodynamického modelování pro účely určení 
metamorfních podmínek studovaného vzorku. Získaná i spočtená data byl schopen samostatně 
převést do formy logicky strukturovaného textu a vyvodit z nich smysluplné závěry. 

Jedinou, ovšem nemalou, výtku mám k průběhu práce. Michal Raisigl projevoval po 
značnou část času minimální nasazení a díky nechávání všech prací na poslední chvíli až na 
únosnou mez utrpěla práce zejména po formální (překlepy, chyby v citacích obrázků a pod.) 
ale do menší míry i obsahové stránce, což bohužel kvalitu práce sráží. 

 
Přes tuto výtku pokládám práci z hlediska rozsahu i obsahu za zcela dostatečnou pro 

bakalářský titul a doporučuji ji k obhájení. 
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