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Oponentský posudek na doktorskou disertační práci 

 

Mgr. Anna Píšková: „Paleoclimatic reconstruction based on biogenic and abiogenic 

proxies from Baikal Lake and Aral Sea sedimentary records“ (Rekonstrukce 

paleoklimatu z abiogenních a biogenních proxy ze sedimentárního záznamu 

Bajkalského a Aralského jezera) 

 

Posuzovaná disertační práce je psána v anglickém jazyce s rozčleněním na kapitoly: Abstrakt, 

Cíle práce, Úvod, Údaje o studovaných jezerech, Experimentální data – metody, 

Experimentální data – Aralské jezero, Experimentální data – Bajkalské jezero a Závěry. Práce 

obsahuje 118 stran textu včetně 210 citací.a 27 stran příloh včetně 131 mikrofotografiií 

rozsivek (Bacillariophyceae) a 4 fotografií lasturnatek (Ostracoda). Z hlediska rozsahu tedy 

odpovídá kritériím na disertační práci. 

Cílem práce bylo provedení rozsivkových analýz sedimentárních kórů z Bajkalského a 

Aralského jezera a srovnání jejich výsledků s výsledky získanými dalšími metodami 

charakterizujícími převážně anorganickou část sedimentů za účelem získání přesnějších 

výsledků paleoenvironmentálních a paleoklimatických interpretací. Úvodní část práce shrnuje 

metody paleoenvironmentálních a paleoklimatických studií, experimentální část zahrnuje 

výsledky fyzikálně-chemických a biologických analýz. 

V kapitolách týkajících se metodiky autor prokázal, že jeho metodická příprava byla na 

poměrně vysoké úrovni, zejména pak využití abiogenních a biogenních proxy pro studium 

dané problematiky paleoenvironmentální a paleoklimatické rekonstrukce. Uvedené výsledky 

svědčí o tom, že se práci věnoval a získal mnoho zajímavých výsledků. Popsané výsledky 



 

svědčí o detailním studiu dané problematiky autora z hlediska jak metodického tak i 

experimentálního přístupu. Závěry výsledků jsou adekvátní a dobře logicky uspořádané. 

Po obsahové stránce je práce obsáhlá a hodnotná, ani po formální stránce nelze 

disertační práci nic podstatného vytknout. V textu jsem nalezl jen několik drobných 

nedostatků týkajících se např. systematické části (např. s. 27, ...“The Centrales (now called 

Biddulphiales) ...“ – mělo by být „ (now called Centrophyceae) ...“). 

Cením si uvědomění si autorky o úskalích při hodnocení paleoklimatu na základě 

rozsivkových analýz (s. 32), stejně tak jako o uvědomění si podobných úskalí při hodnocení 

ostatních uváděných metod. 

Práce je svým, dalo by se říci svým polyfázovým, přístupem přínosem v hodnocení 

paleoenvironmentálního a paleoklimatického prostředí, i když z mého hlediska jakékoliv 

takovéto hodnocení bude ještě po nějakou kratší nebo delší dobu spíše spekulativní. Závěrem 

mohu konstatovat, že přiložená disertační práce dokazuje, že autor zvládl náročný 

experimentální systém, umí kriticky třídit a hodnotit výsledky a konfrontovat je se závěry 

jiných autorů. 

 

K předkládané práci nemám závažné připomínky a a proto ji doporučuji k obhajobě 

s ohodnocením velmi dobrá. 

 

Doporučuji proto, aby Mgr. Anně Píškové byl po úspěšné obhajobě udělen titul PhD. 

 

 

V Třeboni, dne 24.8.2009 

 

RNDr. Václav Houk. 
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