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Posudek školitele

na diplomovou práci Petra Šobotníka

Gravimetrický, magnetometrickj a petrofyzikdlní průzkum různých typů granitů
karlovarského plutonu

Diplomová práce Petra Šobotníka ,,Gravimetriclry, magnetometriclý a petrofuzikální
průzkum různých ýpů granitů knrlovarshého plutonu.. řeší problematiku související s grantoqým
projektem GAČR č).205105/0|56 ,,Tíhoý model knrlovarshého žulového plutonu... Diplomová
práce je zaměřena na dílěí úlohu _ zjištění petroszikálních vlastností různých granitů a terénní
geoýziká|ní měření nad ruznými typy granitů.

Diplomová práce má strukturu charakteristickou pro terénní geofyzikální průzkum, tj. část
rešeršní, metodickou a interpretační. Rešeršní ěást práce (kapito|y 2,3 a 4) svědčí o tom, že autor
peělivě studoval geologickou a geofyzikální literaturu ze zkoumaného území. Cenná je rešerše
především hustotních dat. K této části mám spíše poznámku než připomínku: na str. 1l autor
v odstavci o smrěinském krystaliniku uvádí jako fakt, že smrěinský a karlovarský pluton jsou
propojeny. Za touto větou bych explicitně zdttazni|, že jde o citaci Mísaře, protože názory na
propojenost obou plutonů v hloubce se různí. Kapitoly 5 a 6 jsou věnovány metodice terénních
prací a zpracování dat. Metodika je v obou případech standardní a věcně správná. Těžištěm práce
je kapitola 7 věnovaná interpretaci geoffzikálních dat. Kvalitativní interpretace je správná a je
přehledně podložena obrénky s dobrou grafickou úrovní.

V kvantitativní interpretaci předkládá diplomant 2 modely' které se liší především
v pokusu o modelování silně porušeného magnetického pole nad mikrogranity (model 1) a ve
zdroji záporné tíhové anomálie na sv. konci proťrlu. Chybí mi zde jednoznaěné konstatování,
kterému z modelů dává autor přednost. osobně považuji za správnější a pravděpodobnější model
2. Tento fakt bych uvítal uvedený i v závěreěném shrnutí, se kteým lze jinak v zásadě souhlasit.

Zaznamenal jsem některé drobné jazykové chyby a překlepy, jejichž seznam uvádím:

o str.3, 8.ř. shora, ,,million.. se v angličtině píše se dvěma l

o str.11, 8.ř. shora, místo středníku za slovem vápenci má bý čárka

o str.12, 2.Ť. zdo|a, sedimantaění prostor

o str.13, 5.ř. zdo|a,místo starosedlské souvrství mábý starosedelské souvrství

o str.15, 10.ř. zdola místo FÓrser mábý Ftirster, vtomto jméně je chyba i v citaci nastr.72
(zde je zase uvedeno F<irstler)

o str.l9' 8.ř.zdola,2x je zde překlep ve slově intruze (autor píše intuze)

o str.20, l.ř. shora, místo s hliníkem mábý z hliníkem



o str.62,3.ř. shora termín rozmístění anomálie je nevhodný, lepší by byl termín místo či
lokalizace anomálie

. zfotmálních připomínek ještě uvádím, že by bylo pravděpodobně vhodné, kdyby byl do
geoffzikálních map na obrázcich 5,6 a 7 zakreslen průběh námi měřeného profilu.

Jako školitel mohu prohlásit, že přes uvedené drobné a většinou formální připomínky
diplomant nepochybně ptokéna|, že je schopen samostatně provádět terénní geo$,zitaní prácě,
zpracovat data a geologicky je interpretovat s využitím souěasné špičkové interpretační techniky.
Diplomovou práci doporučuji přijmout a hodnotím ji jako ýbomou. 
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