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Spojení metod archeologie a pedologie představuje v současné době moderní geovědní trend. 
Štefan Poništiak ve své diplomové práci zkoumá vliv environmentálních podmínek na 
skladbu zemědělských plodin v archeologických nalezištích a možnost zapojení vymezení 
eroze při hodnocení podmínek archeologických lokalit.  
Cíle práce jsou formulovány logicky. Rešerše je zpracována kvalitně, působí uceleným 
dojmem a obsahuje dostatečné teoretické podklady pro praktický výzkum. 
K této části mám pouze následující připomínky: 

• V rešerši chybí širší zmínka o přirozeném vývoji půdy v interglaciálech, tzn. trendu 
vyluhování bází a acidifikace. Domnívám se, že rozdíly v kvalitě půdy na daných 
lokalitách se budou týkat stejně tak těchto faktorů jako eroze (ne-li více).  

• Nerozumím zcela prvnímu odstavci na str. 23 – míníte asi, že geologie a klima 
nesehrává důležitou roli při změnách ve vlastnostech půd v průběhu holocénu (protože 
na samotnou genezi mají vliv velký); obdělávané půdy určitě nemůžeme považovat za 
kultizemě. 

 
Metodicky je práce rozdělena do dvou částí – hodnocení vlivu environmentálních faktorů na 
pěstované plodiny a hodnocení potenciální eroze území. Škála přírodních faktorů využitých 
pro hodnocení je poměrně široká, v půdních podmínkách se opírá o hodnocení BPEJ. Použití 
číselného hodnocení produktivity z kódu BPEJ může být považováno samo o sobě za sporné, 
v daném případě je ale považuji za relativně vypovídající a tudíž adekvátní.  
Hodnocení vlivu faktorů na skladbu pěstovaných plodin je provedeno s využitím 
odpovídajících statistických metod a celkově lze získané výsledky považovat za zajímavé, 
ačkoliv nebylo dosaženo předpokládané průkaznosti, zejména u vlivu půdní kvality na 
skladbu pěstovaných plodin. Možné příčiny výsledků jsou zohledněny v diskuzi. 
Problematickou částí je hodnocení potenciální eroze v zázemí archeologických lokalit a jejího 
vlivu na změnu bonity půdy v průběhu sledovaného období.  
K metodice a zpracování této části práce mám následující otázky a připomínky: 
 
1. Faktory hodnocení potenciální eroze: 

• Proč byla sklonitost vymezena na základě hodnoty z BPEJ, když je k dispozici 
mnohem přesnější DEM (který je také v práci použit pro hodnocení eroze na základě 
zakřivení)? 

• Jako potenciálně erozně nebezpečné byly považovány všechny konvexní plochy, nebo 
až od určitého stupně zakřivení? 

• Hodnocení heterogenity: co znamená, že jsou si půdní typy relativně podobné nebo 
nepodobné? Bude např. území tvořené černozemí modální a černozemí degradovanou 
homogenní nebo heterogenní? 

• Domnívám se, že pufrační schopnost půdy nemá přímou souvislost s ohrožeností 
erozí. Ovlivňuje jistě strukturu půdy a chemické vlastnosti, ale většina z nich je už 
zahrnuta v K-faktoru, takže využití pufrovitosti jako faktoru potenciální eroze 
považuji za nadbytečné. 

• Vysvětlení hodnocení celkové eroze považuji za nedostatečné. Jak přesně vznikla 
konečná číselná hodnota? Měly všechny faktory stejnou váhu? Podobně i u potenciální 
eroze chybí rozhodovací schéma pro hodnocení (je potenciální eroze vysoká, když je 
vysoká erodibilita nebo vysoká sklonitost nebo musí území splnit všechny podmínky 



(vysoká erodibilita, vysoký sklon, konvexita), aby bylo považováno za potenciálně 
ohrožené?  

 
2. Mapky zobrazující jednotlivé lokality a jejich erozní ohrožení jsou matoucí. Proč je u 

většiny obrázků znázorněn ještě výřez, který zobrazuje totéž jako na hlavní mapě a 
jeho zvětšení je přitom minimální? Barvy v legendě jsou nevýrazné a na některých 
mapách těžko rozeznatelné. Jako příklad uvádím mapu na str. 77 – jedná se o ohrožení 
zranitelností nebo sklonem? Proč je v legendě zakřivení, když se na mapě 
nevyskytuje? Mapa str. 88 – skutečně není na takto členitém terénu dosaženo 
konvexního zakřivení, které by představovalo potenciální ohrožení? 

 
3. Domníváte se (vzhledem k tomu, že většina ploch byla vyhodnocena jako silně erozně 

ohrožené), že je bonita půd vycházející z dnešních map vhodným ukazatelem při 
výzkumu pravěkého zemědělství? 

 
 
Práce je psána velice dobrý odborným stylem. Autor je schopen se nad problematikou kriticky 
zamýšlet a uvědomit si i případná úskalí práce. Celkově má práce značný potenciál, který je 
snížen nejasnostmi v metodice a ne zcela vhodným zpracováním grafických výstupů. 
Práci doporučuji hodnotit stupněm velmi dobře.  
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