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Predložená diplomová práca má rozsah 84 číslovaných strán vrátane 7 tabuliek, 20 obrázkov a 

zoznamu použitej literatúry, ktorý je na 8 stranách a obsahuje 135 odkazov. Celkovo 4 prílohy (5 

strán) prezentujú výsledné kalibračné diagramy datovaných vrstiev, numerické výstupy z programu 

Psimpoll a mikrofotografie hlavových kapsúl niektorých zistených taxónov pakomárov. 

 

Napriek tomu, že v posledných rokoch pribúdajú štúdie zamerané na rekonštrukcie 

paleoklímy, stále ich nie je dostatok na to, aby bolo možné priebeh klimatických oscilácií 

v európskom priestore zovšeobecniť. Téma diplomovej práce zapadá do trendov súčasného 

paleoklimatického, resp. paleolimnologického bádania, a preto ju považujem za veľmi aktuálnu. 

Jej hlavným cieľom bolo rekonštrukcia klimatických podmienok obdobia mladšieho dryasu 

(YD) na základe analýzy zvyškov subfosílnych lariev pakomárov získaných zo sedimentov Černého 

jezera na Šumave. Analyzovaný stratigrafický záznam datovaný do obdobia medzi ~ 13 600 až 11 100 

rokmi BP odhalil dynamiku zmien štruktúry zoskupení pakomárov a s využitím kvantitatívneho 

modelu umožnil rekonštrukciu paleoteplôt sledovaného obdobia.  

Autorka spracovala pomerne bohatý materiál hlavových kapsúl pakomárov pochádzajúci z 38 

vrstiev sedimentu . Získaný materiál pozostával z vyše 3000 zvyškov, ktoré boli identifikované do 51 

taxónov. S využitím moderných paleolimnologických prístupov splnila vytýčené ciele a svoje závery 

podporila výsledkami analýz palynologických a geochemických proxy dát. Teoretická časť práce 

a spôsob, akým diskutuje dosiahnuté výsledky a koniec-koncov aj rozsiahly zoznam relevantnej 

použitej literatúry svedčí o dobrej príprave autorky na riešenú problematiku.  

Výsledkom je konzistentný výstup, aj keď nie úplne bez chýb a nedostatkov (pozri nižšie), 

ktorý významne prispieva k poznaniu klimatických udalostí na konci posledného glaciálu a začiatku 

holocénu na ďalšej stredoeurópskej lokalite.   

 

 Pripomienky, komentáre a otázky k obsahovej časti práce 

Teoretická časť 

 Tab. 2.1 podáva „Zjednodušenú taxonómiu čeľade Chironomidae“. Čo znamená 

„zjednodušená“? Vychádza zo súčasného stavu poznanie českej fauny pakomárov? Zdá sa, že 

nie, pretože niektoré vyššie taxóny chýbajú – napr. v rámci Tanypodinae nie sú uvedené triby 

Coelotanypodini, Anatopyniini a Natarsiini, v rámci Diamesinae chýbajú Boreoheptagynii. Na 

druhej strane rozdeľovanie Orthocladiinae na triby sa v súčasnej taxonómii nepoužíva (pozri 

napr. Fauna Europea), takisto tribus Prodiamesini je irelevantný. 

 BQI (Wiederholm 1980): jeho obmedzenia vo využívaní na hodnotenie paleoproduktivity 

súvisia tiež s biogeografiou: v podmienkach strednej Európy sa niektoré taxóny/ druhy (napr. 

Stictochironomus rosenschoeldi) nevyskytujú, resp. nie sú v takej početnosti, aby sa dali 

využiť ako bioindikátory. 

 



 

Metodika 

 Na str. 33 sa píše že zo vstupných dát pre rekonštrukciu teploty bol vylúčený Paratanytarsus 

sp. ako taxón, s ktorým model nepracuje. V ďalšom texte sa však uvádza, že šlo o P. 

austriacus-type (str.  47, obr. 4.6), pre ktorý toto tvrdenie neplatí.  

Výsledky 

 Silne pochybujem o tom, že „Nemalé množství kapsul příslušelo nižším larválním instarům 

(1. – 3.) ...“ (str. 40), teda predovšetkým o tom, že by boli v sedimentoch zachované 

hlavové kapsuly 1. a 2. instaru. 

 Pokiaľ sa uvádzajú morfotypy, nie je možné písať o nich ako o druhoch, napr. str. 47, ale 

aj na iných miestach: „Dominantními druhy v této zóně jsou Heterotrissocladius 

grimshawii-type, druh obvykle žijící ... Dalším hojným druhem je chladnomilná 

Micropsectra radialis-type ...“ Takisto je nesprávne spojenie „a rod Procladius sp.“ (str. 

38). 

 na str. 47: je Psectrocladus sordidellus-type označený ako „chladnomilný stenoterm“, ale 

ďalej však (str. 48) je už „teplomilnější“ a na str. 50 sa konštatuje, že „výrazné nárůsty teplot v 

zóně P2b, které odpovídají oblastem zvýšeného výskytu litorálních druhů Psectrocladius 

sordidellus-type ...“. Ako je to teda s jeho teplotnými preferenciami? 

 str. 60: Procladius sp.: „jeho potravní strategie – je dravec – mu patrně umožnuje 

osidlovat velmi různorodá stanoviště“ – v prípade lariev tohto rodu, ale platí to všeobecne 

o larvách Tanypodinae (aj keď ich predátorstvo nie je také vyhranené, ako sa často 

v literatúre uvádza), je osídľovanie rôznych stanovíšť spojené s ich pohyblivosťou, nie 

potravnou stratégiou.  

 V časti 4.2.4. sa v opise každej zóny vyskytujú vety charakterizujúce ekologické nároky 

zistených taxónov, často aj s citáciou: tieto časti formálne patria do Diskusie. 

Diskusia 

 odseky 3. a 4. na str. 60 sa obsahovo viac-menej zhodujú! 

 Striedanie dominancie H. grimshawi-group a M. radialis-group v závislosti od množstva 

organickej hmoty v sedimente je zaujímavý fenomén, ktorý bol pozorovaný aj 

v stratigrafických záznamoch z tatranských jazier (napr. Kubovčík & Bitušík 2006). 

 Súhlasím so závermi, že výskyt Paratanytarsus v zóne P2a neindikuje prítomnosť 

litorálnych makrofytov (larvy P. austriacus sú typické pre jazerá Tatier, kde makrofytná 

vegetácia chýba). Upozorňujem, že M. radialis-group nie je vyslovene len profundálnym 

taxónom, ale môže sa vyskytovať aj v litoráli v chladných klimatických podmienkach 

a naopak T. lugens-group by mal byť zaradený skôr k profundálnym taxónom. 

 str. 63: výskyt zvyškov lariev Symposiocladius (podľa tvaru menta uvedeného v Brooks et 

al. (2007) ide o Orthocladius (Symposiocladius) lignicola v stojatých vodách je 

neobvyklý, aj keď nie vylúčený. Nemohlo ísť o zámenu s mentom Cricotopus sylvestris-

group? Larvy Symposiocladius však nie sú viazané na makrofyty, ale na mŕtve drevo (sú 

xylofágy), preto by aj interpretácia ich výskytu v príslušných vrstvách mala byť iná. Aká? 

 Výskyt Limnophyes v zóne P2d by mohol podporovať domnienku o znížení hladiny 

jazera.  

 Čím si vysvetľujete skutočnosť, že vami rekonštruované teplotné výkyvy počas 

sledovaného obdobia neboli také výrazné, ako na iných európskych lokalitách? 

 

 



Pripomienky k formálnej časti práce 

Snáď najzávažnejšou pripomienkou týkajúcou sa formálnej úpravy je zaradenie výsledkov 

palynologických a geochemických analýz do Výsledkov práce, pretože, ako autorka sama píše, nejde 

o jej vlastné výsledky. Tieto údaje mali byť využité len v Diskusii. 

Ďalšie pripomienky: 

 Texty k tabuľkám patria nad tabuľku, nie pod ňu. 

 Obrázky v časti 2 majú rovnaké číslovanie. 

 Chybné číslovanie podkapitoly 2.4. 

 Obrázky vo výsledkovej časti, najmä 4.4  a 4.11 sú veľmi malé, v prípade 4.11 (vľavo) zle 

čitateľné, na viacerých chýba popis osi y. 

 Viaceré nedostatky vyplývajú zrejme z nepozornosti: ide o nesprávne uvádzané mená 

taxónov, napr. grimshawii, Sypmosiocladius, bathofila (na konci práce), Polypedilus, 

Tanytarsisni. 

 Citovanie literatúry: odolal som pokušeniu porovnať položky v zoznam použitej literatúry 

s ich citovaním v texte. Jednako, občas v texte nie sú práce citované jednotne, napr. Jones, 

O’Brien, & Coope, (2004), Eggermont, Heiri, & Verschuren (2006) namiesto Jones et al. 

(2004), Eggermont et al. (2006); Heiri a kol., Babůrek a kol., 2007, Chlupáč a kol., namiesto 

Heiri et al., atď …; Brooks & Birks, 2000, ale inde Brodersen and Quinlan, 2006; nie 

Quinland, ale Quinlan; K A Koinig et al., 2003. 

 Viac pozornosti bolo treba venovať úprave položiek v zozname použitej literatúry: dodržiavať 

buď plné názvy časopisov alebo ich skracovať, ale v celom zozname; vo viacerých chýbajú 

strany, vydavateľstvo (v prípade knižných publikácií, napr. Armitage et al. 1995), dokonca 

názov časopisu (napr. Brooks & Birks 2000, Kurek et al. 2014), v niektorých prípadoch sa 

nedá zistiť, o aký typ publikácie ide (Šantrůček & Šantrůčková 2014, Vočadlová 2011), 

niekedy sa stalo, že meno prvého autora začína skratkou krstného mena (R. Walker et al. 

1997, S.J. Brooks a v tomto prípade nie je uvedené priezvisko 2. autora, ktorým je Birks). 

 

Samozrejme, ide všetko o formálne záležitosti, ktoré neznižujú kvalitu obsahu, jednako aj formálnej 

úprave treba venovať viac pozornosti. 

 

 

Záverom konštatujem, že práca spĺňa požiadavky kladené na diplomové práce a odporúčam ju ako 

podklad k udeleniu titulu Mgr (magister). 

 

Banská Bystrica, 17.01.2019 

 

          


