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Oponentský posudek disertační práce 

Název práce: Paleogeographic development of the Cenozoic river systems in the central and 

northern Bohemia and its link to climatic changes and neotectonics 

Autor práce: Mgr. Tomáš Štor 

Předložená disertační práce je věnována problematice vývoje říčních teras a údolní nivy v západní 

části České křídové pánve, a to zejména z pohledu chronologického. Vývoj říční sítě, akumulačních 

teras a údolní nivy patří s ohledem na význam fluviální činnosti při utváření reliéfu Českého masívu 

k tradičním tématům zdejšího kvartérně-geologického a geomorfologického výzkumu. V souvislosti 

s rozvojem metod terénního průzkumu a numerického datování se v posledních letech stává opět 

aktuálním, protože aplikace současných analytických nástrojů umožňuje získat zcela nové, dříve 

nedostupné informace. Klimatická podmíněnost říčních teras navíc umožňuje interpretovat výsledky 

výzkumu ve vztahu k dlouhodobým změnám přírodního prostředí, které jsou s ohledem 

na pokračující klimatickou změnu jedním z hlavních témat současného geovědního výzkumu. 

Disertační práce Mgr. Tomáše Štora je souborem čtyř článků uvedených souborným textem 

o rozsahu 15 stran. Tři články jsou publikovány (dva ve významných časopisech oboru), čtvrtý je 

v recenzním řízení. U prvních dvou článků (Appendix I a II) je Mgr. Tomáš Štor členem autorského 

týmu, v případě příspěvku publikovaném v časopise Zprávy o geologických výzkumech (Appendix III) 

a recenzovaného článku (Appendix IV) je hlavním autorem. Spolupráci doktoranda se školitelem 

dokládají poslední dvě zmiňované práce, na nichž se školitel Mgr. Karel Martínek, Ph.D. autorsky 

podílel. S výjimkou jednoho článku jsou výstupy autorovy práce prezentovány v angličtině, a to 

včetně úvodní textové části disertační práce. Tématika publikovaných článků poskytuje základní 

přehled o dané problematice a jejich řazení zohledňuje šíři teoretického základu a regionálního 

záběru příspěvků. 

V úvodním doprovodném textu k publikovaným částem disertační práce autor podává 

informace o studovaném tématu, výzkumných cílech, metodice a hlavních výsledcích své práce. Činí 

tak stručně a nepříliš zdařile, což platí zejména o formulaci cílů práce a použitých výzkumných 

metodách. V prvním případě tak není zřejmé, co je hlavním cílem disertační práce. V úvodní části 

textu (Introduction) je uvedeno vytvoření nového konceptu vývoje říčního systému Ploučnice, v části 

věnované cílům (The main aims of study) hlubší porozumění říčním systémům Ploučnice a Vltavy. 

Rovněž dílčí cíle uvedené u obou toků zůstávají na úrovni případových studií a nesměřují k širší 

interpretaci vlivu podnebí a tektoniky na vývoj říčních systémů, jak by bylo možné očekávat podle 

názvu disertační práce. Metodická část je neúplná a nedává ucelený obraz o škále metodických 

postupů uplatněných v dílčích studií. Výčet metod zahrnuje pouze morfometrickou analýzu a tři 

geochronologické metody, další postupy prezentované v publikacích III a IV uvedeny nejsou. Přehled 

hlavních výsledků je útržkovitý a podobně jako další části úvodního textu připomíná výstupy 

izolovaných případových studií. Celkové vyznění úvodní textové části disertační práce je rozpačité, 

neboť neplní svůj hlavní smysl - podat nezbytný ucelený výklad dané problematiky a propojit 

publikované části práce.  

První dvě publikované části práce (Appendix I a II) přinášejí nová geochronologická data, 

z nichž část byla získána v zájmovém území u soutoku Vltavy a Labe. Výsledky datování rozšiřují 

časový rámec, ve kterém je třeba uvažovat o vývoji zdejších říčních akumulačních teras, a posouvají 
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tak dosavadní poznatky o jejich stáří. Odchylky expozičních dat jsou nicméně násobně až řádově větší 

doba trvání kvartérních klimatických oscilací, a klimatickou podmíněnost datovaných akumulací tak 

nelze potvrdit ani vyvrátit. Přestože je prezentované množství dat omezené, přispívá k upřesnění 

stávajících představ o kvartérním vývoji říčních teras a rozšiřuje stále ještě malý soubor expozičních 

dat z oblasti Českého masívu. Třetí publikovaná část disertační práce (Appendix III) je věnována vývoji 

údolní nivy na středním toku Ploučnice. Na základě výsledků geomorfologického mapování a studia 

sedimentární výplně údolního dna dokumentuje změny sedimentace a čtyři hlavní fáze vývoje nivy. 

Přibližné časové zařazení rozlišených fází prostřednictvím výsledků pylové analýzy 

a radiokarbonových dat dokládá postglaciální stáří sedimentů a souvislost mezi změnami 

sedimentace a paleoklimatickými podmínkami. Zjištěné poznatky jsou v souladu s obecným 

konceptem vývoje údolního dna na přelomu pozdního glaciálu a holocénu na našem území, přinášejí 

však detailnější pohled na průběh změn. 

Poslední příspěvek (Appendix IV), který je v současné době posuzován recenzenty časopisu 

Geomorphology, je potenciálně nejpřínosnější částí disertační práce. Přináší nová chronologická data 

pro říční terasy Ploučnice, analyzuje sedimentární záznam fluviálních akumulací a navrhuje dvě 

možné interpretace jejich vývoje. V souladu s cíli disertační práce se v tomto příspěvku autor rovněž 

zaměřuje na vliv tektonických pohybů na vývoj říčních akumulací v zájmovém území a klimatické 

souvislosti zjištěných poznatků o vývoji říčních teras. Zatímco interpretaci sedimentárního záznamu 

a morfologických projevů diferenciálních tektonických pohybů je možné přijmout, aplikace 

geochronologických metod vzbuzuje rozpaky. V první řadě je třeba uvést, že použití dvou odlišných 

datovacích metod s různými analytickými chybami komplikuje interpretaci získaných dat. Paralelní 

datování stejných akumulací oběma metodami má své opodstatnění, ale jejich aplikace na různě 

staré říční terasy znemožňuje jednotné časové zařazení teras se srovnatelnou teoretickou nejistotou. 

Dva parciální soubory chronologických dat redukují možnosti následného hodnocení klimatických 

podmínek vzniku teras a vertikálních pohybů na zlomech. Druhá připomínka směřuje k interpretaci 

výsledků datování, která nezohledňuje odchylky chronologických dat. V příspěvku jsou tak 

odvozovány časové rozdíly z dat, které se v rámci příslušných odchylek neliší, a zdánlivým intervalům 

jsou následně připisovány fáze rychlého zahlubování. Bylo by žádoucí, kdyby se při ústní části 

obhajoby autor k výše uvedeným připomínkám vyjádřil, stejně jako k následujícím otázkám. 

Otázky a náměty: 

V úvodní, nepublikované části disertační práce autor zmiňuje klimatickou podmíněnost vývoje 

studovaných říčních teras a bez bližšího upřesnění naznačuje modulační vliv dalších přírodních 

faktorů. V jakých obdobích mohl být dominantní vliv klimatických podmínek těmito faktory nejvíce 

potlačen? 

Vývoj říčních teras v oblasti střední Evropy úzce souvisí s periglaciálními podmínkami a jejich vlivem 

na dlouhodobé změny odtokového režimu povrchových toků. Zjistil autor v rámci terénního výzkumu 

přítomnost jevů (syngenetické mrazové klíny, morfologické projevy termoabraze), které by tuto 

skutečnost dokládaly? 

Říční terasy jsou v zájmovém území středního toku Ploučnice a dolního toku Vltavy částečně pokryty 

sprašemi a vátými písky. Uvažoval autor o jejich datování, které by mohlo přispět k upřesnění 

chronologie studovaných říčních teras?  
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V druhé publikované části disertační práce je deklarována těsnější souvislost rychlosti současné 

denudace s morfologií zájmových povodí než s klimatickými podmínkami. V této souvislosti se nabízí 

otázka, do jaké míry jsou výsledky korelace ovlivněny výběrem morfometrických a klimatických 

charakteristik. 

Které z nově zjištěných poznatků o stáří říčních akumulačních teras a vývoji údolní nivy v zájmovém 

území České křídové pánve lze zobecnit pro území Českého masívu, popřípadě širší oblast střední 

Evropy? 

 

Celkové hodnocení: 

Mgr. Tomáš Štor prokázal schopnost řešit vybrané výzkumné téma, dosažené výsledky zpracovat 

a publikovat. Výsledky hodnocené studie naznačují, že má autor předpoklady pro řešení dalších 

výzkumných úkolů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji předloženou disertační 

práci přijmout k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu udělit Mgr. Tomáši Štorovi titul Ph.D. 

 

V Praze dne 2. prosince 2018 

doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 


