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Předložená bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou geodynamicky aktivních oblastí 
s různou genezí a vývojem: západočeské oblasti a Islandu. Obě oblasti autor porovnává 
z hlediska jejich zemětřesné aktivity a vulkanické činnosti, v západních Čechách rozebírá 
ještě možný vliv korových fluid. Práce je rešeršní a je rozdělena do čtyř částí zahrnující Úvod, 
Západní Čechy a Vogtland, Island, Diskusi a závěry. Co do rozsahu má práce 22 stran, 7 
obrázků a je vypracovaná v angličtině. Vznikla ve spolupráci se skupinou WEBNET 
z Geofyzikálního ústavu AV ČR, vedoucím bakalářské práce byl Ing. Josef Horálek, CSc, 
konzultantem byl doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 
 
Téma v předložené práci je rozsáhlé a dosti komplikované. Autor porovnává 
vnitrokontinentální tektonickou aktivitu v oblasti západních Čech a Vogtlandu v Německu 
s aktivním riftovým kontinentálním okrajem na jihozápadním cípu Islandu na poloostrově 
Reykjanes. Ukazuje, že obě oblasti jsou aktivní od počátku čtvrtohor a jejich seismická 
aktivita vede k uvolňování seismického napětí ve formě zemětřesných rojů, které mohou 
trvat několik dní až měsíců.  
 
Jako přínosné vidím, že autor čerpal pouze ze zdrojů, které jsou v renomovaných prestižních 
vědeckých časopisech v anglickém jazyce. Na druhou stranu práce působí dojmem, že je 
psána ve spěchu. Je zde množství okrajových detailů, které působí nesourodě, důležitá fakta 
jsou však často přehlížena nebo úplně chybí. V obou klíčových oblastech (Západní Čechy i 
Island) postrádám úvodní, souhrnný obrázek s umístěním zemětřesné a vulkanické činnosti, 
na kterou autor v textu odkazuje. Z tohoto pohledu je možné kladně hodnotit obrázek č. 7 se 
zakreslenými epicentry zemětřesení na poloostrově Reykjanes, zde však chybí zakreslení 
sopečné činnosti, o které autor v práci píše. Navíc by takovýto obrázek měl být úvodním 
obrázkem do problematiky Islandu. Obdobný obrázek pro oblast Západních Čech/Vogtlandu 
chybí úplně. Celkově působí práce nesourodým dojmem, autor často skáče z jednoho tématu 
na jiný, oba regiony nejsou srovnávány ze stejných hledisek. I přes uvedené nedostatky však 
myslím, že by se řada problémů dala při troše pečlivého přístupu odstranit.  
 
Některé konkrétní nedostatky: 

 Chybí abstrakt v českém jazyce.  

 Obrázek č. 1 s geologií je zaměřen na celý Český masív s mnoha detaily, které nejsou 
k dané problematice relevantní, a naopak chybí údaje o Západních Čechách a 
Vogtlandu.  

 Citace k obr. 1 by měla být pouze Faryad and Kachlík, 2013. 

 Ačkoli text není nijak rozsáhlý, autor používá velké množství zkratek, které čtenáři 
ztěžují orientaci v textu.  

 Jako nesourodé působí odvození lokálních magnitud pro oblast Islandu. Takovýto 
údaj pro oblast Západních Čech chybí. Navíc není vysvětleno, proč autor tuto 
informaci uvádí. 



 Obr. č. 4 ukazující 1-D rychlostní modely pro oblast Islandu je velmi okrajový, a není 
to úvodní obrázek do problematiky Islandu. Navíc podobné 1-D modely pro Západní 
Čechy pro porovnání autor neuvádí. S tím souvisí i začlenění obou tabulek, které 
specifikují rychlostní modely pro oblast Islandu, ale autor nevysvětluje, jak ovlivní 
celkový pohled na obě oblasti. 

 Odkazy na obrázky nejsou v sekvenčním sledu (např. obr. 4 je citován dříve než obr. 
5), postrádám odkaz na obr. 6. 

 
Závěrem lze říci, že předložená bakalářská práce po formální stránce odpovídá požadavkům 
na práce tohoto typu. Práce má odpovídající rozsah, autor pracoval celkem se 27 
cizojazyčnými zdroji, převážně v renomovaných vědeckých časopisech. Zdroje, ze kterých 
čerpal, jsou pouze v anglickém jazyce. Kladně hodnotím fakt, že práce je vypracovaná 
v angličtině. Po obsahové stránce je však práce podprůměrná, nesourodá. Z výše uvedených 
důvodů klasifikuji práci z celkového pohledu známkou dobře.  
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