
Oponentní posouzení diplomové práce  

Bc.Zdeňka Hübsta 

„Korelace tektonického vývoje blanické brázdy a pozdně variských 

hydrotermálních procesů“ 

 

 Předložená práce sestává z 67 stránek textu a seznamu dokumentačních 

bodů. Kromě úvodu shrnuje regionální geologii moldanubika včetně 

litostratigrafie, tektonického vývoje, magmatismu (nesprávně řadí středočeský 

pluton k S-typům granitoidů) a detailněji si všímá blanické brázdy.  

V kapitole o blanické brázdě probírá detailně všechny revíry, včetně těch, 

kterých se vlastní práce netýká. V této části text zčásti trpí nepřesným 

vyjadřováním a přejímáním staré terminologie.  

Poruchy směru SZ-SV (?) 

Bernard et al. (1967) 

Zvěstov – druhý odstavec nesrozumitelný 

Roudný – doba Jana Lucemburského nebyla v 18. století 

Blanická žula je v práci dále vždy nazývána správně ortorulou 

 Nadložní smyk nemůže mít směr SZS-VJV 

Moldanubikum se nestýká s chýnovskými svory, protože ty jsou jeho 

součástí 

Stáří rudolfovského permokarbonu nesahá od svrchního do spodního 

karbonu, nýbrž od stefanu do autunu. 

Hlavní tektonické pásmo Dobré Vody má výplň několik stovek metrů (?) 

Kapitola Metody strukturní analýzy velmi dobře shrnuje metody deformační 

a napěťové analýzy podle současné literatury. 

 Pouze v poslední větě je nejasná formulace „….. závisí na materiálové 

anisotropii, která  je určována stupněm asymetrie zlomového systému“. 

 

V kapitole Výsledky jsou probrány lokality Roudný (5.1.), Hříva (5.2.), Velký a 

Malý Blaník (5.3.) a Mladá Vožice – Chýnov (5.4.).  

V kapitole Numerická analýza paleonapětí na základě studia ploch 

s tektonickými ohlazy (5.5) chybí citace použité metody a odůvodnění jejího 

výběru. Jak byly konstruovány Mohrovy diagramy a co v nich znamená 

diagonální přímka.?  

Odhad paleonapětí na základě orientace horninových a hydrotermálních žil 

(5.6.) Autor používá dělení křemenných žil na několik posloupných kategorií. 



Není vždy jasné jak byly definovány v jednotlivých oblastech a korelovány mezi 

oblastmi. Proč např. autor řadí žíly Q1 a Q2 v oblasti Mladá Vožice – Chýnov 

do stejné fáze vývoje? Jak interpretuje autor vcelku jasný rozdíl  v plochém 

uložení horninových žil a žil s turmalínem od strmě orientovaných pozdějších 

křemenných žil? 

 

V Diskusi (6.) se autor zabývá též duktilními deformacemi, hlavně však 

křehkými strukturami, které jsou hlavní náplní práce.  

Může autor rozvést odůvodnění orientace hlavního maximálního napětí ve 

směru SZ-JV pro zlomy sz.-jv směru se sklony k JV i SZ, které mají povahu 

převážně přesmyků?  

V textu se několikrát objevuje termín střih, např. „kombinace extenze a střihu“. 

Je myšlen střižný posun nebo střižné napětí? 

V obr. 68 chybí vysvětlení symbolů A, T. 

 

Seznam literatury (8.) je pečlivě vypracován. Pouze není respektován rozdíl 

mezi F.V. Holubem magmatickým a V.Holubem karbonským. 

V textu je používáno „a kol.“ místo „et al.“ 

Seznam dokumentačních bodů je rozsáhlý. Není však přiložena mapa 

dokumentačních bodů nebo jejich souřadnice. 

 

Závěr. 

Práce se zabývá obtížným tématem analýzy paleonapětí ve střední části blanické 

brázdy. Kombinací literárních a archivních údajů a poměrně rozsáhlých 

terénních měření se podařilo shromáždit dostatek údajů k analýze. Výsledky 

jsou diskutovány a je možné je považovat za přijatelnou hypotézu.  

Kromě v textu zmíněných nejasností a nepřesností jsou drobné opravy 

vyznačeny v textu. 

Diplomovou práci doporučuji přijmout. 
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