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 Období Mladšího Dryasu (YD) byl chladný výkyv natolik silný, že v celé řadě přírodních archívů zanechal 

stopu. Díky tomu lze interpretovat jeho intenzitu a průběh v různých typech lokalit. Vědeckých publikací, 

které se věnují rekonstrukcím YD, je nespočet, jak však ukázala bakalářská rešerše autorky, průběh této 

oscilace se regionálně lišil s ohledem na současné klimatické rozdělení Evropy (oceánské vs. 

kontinentální). V rámci projektu GA ČR „Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea 

abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a management“ (doc. Kuneš) se naskytla příležitost provést 

rekonstrukci YD v sedimentu Černého jezera a doplnit tak regionální průběh oscilace z evropské oblasti 

přechodného klimatu. Terénního odběru sedimentu se aktivně zúčastnila.  

Těžištěm práce byla separace a determinace subfosilních zbytků hlavových kapsul pakomárů ze 

sedimentů, která já časově nejnáročnější paleo analýzou, každá kapsule projde rukama badatele při 

tvorbě trvalých preparátů. Anežka rovněž připravovala vzorky pro analýzu izotopů 13C a 15N. 

Spoluřešitelé projektu poskytli geochemická data z XRF analýzy a data o pylovém záznamu a datování. 

Kvantitativní model rekonstrukce průměrné červencové teploty vzduchu zpracoval prof Heiri z Basilejské 

Univeristy – datasety na základě kterých statistický model stojí, nejsou volně k dispozici (narozdíl např. 

od modelů pro rozsivky), proto je nutné spolupracovat s autorem modelu.  

Během zpracování dat se Anežka postupně vypořádala se několika programy, nejen zobrazovacími 

(Tillia), ale také statistickými (programu R, Psimpoll a Coniss pro stanovení počtu zon v profilu sedimentu 

a jejich signifikantnosti modelem Broken stick). Oceňuji její přístup, kdy se nesnažila programy jen 

mechanicky použít, ale nejdříve se pokusila pochopit jednotlivé principy analýz, aby sama dokázala 

vyhodnotit, který přístup bude pro vyhodnocení nejlepší. Stejně tak přistupovala i výsledkům 

poskytnutým spoluřešiteli projektu (depth-age model Bacon, pylová analýza), aktivně s mini 

konzultovala samotné postupy i možné interpretace výsledků.  

Podobné paleolimnologické studie jsou vždy výsledem velkého týmu vědců se specializací na dané proxy 

a jeho interpretaci. Jako opravdu nadstandardní proto musím hodnotit schopnost Anežky najít 

souvislosti mezi biologickými a geochemickými proxy, neboť zejména intepretace izotopických dat je 

nesmírně složitá, vzhledem k tomu, že signál, obsažený v sedimentu je výsledkem mnoha procesů, 

odehrávajících se uvnitř jezera ale také v jeho povodí. Vyžadovalo to od ní nastudování velkého množství 

literatury, která je mnohdy pro biology těžko stravitelná. Výsledkem však je multi-proxy studie za kterou 

by se žádný paleolimnolog nemusel stydět.  

 
 Anežka přistupovala práci velmi svědomitě a s nadšením, což bylo velmi sympatické, pravidelně se 

mnou konzultovala postup práce, sama přicházela  s tím, co nového nastudovala. Samotný text práce 

nese známky nedostatku času (forma citací, chyba v číslování), obsahově ji však hodnotí jako 

nadstandardní. Předkládaná práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce PřF UK a 

doporučuji ji přijmout jako podklad k udělení titulu magistr přírodních věd.  
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