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Posudek oponenta bakalářské práce  Tereza Obersteinová: Klima 
v kvartéru a vznik eolických sedimentů 
 
 

Jedná se o práci rešeršní, nepřináší nová data. Abstrakt shrnuje hlavní poznatky 
diskutované v práci, jeho anglická verze je srozumitelná. Z abstraktu vyplývá, že se práce 
zabývá převážně sprašemi, chybí zmínka o tom, že je to typický eolický sediment 
mírného pásma - středních zeměpisných šířek, v malých zeměpisných šířkách je řada 
dalších, pro porozumnění klimatu také velmi důležitých, eolických sedimentů. Např. váté 
písky, kterým je v práci věnována celá kapitola, ale abstrakt se o nich bohužel nezmiňuje.  

Úvod je velmi dobře napsaný, seznamuje nás s kontextem práce – znalost 
kvartérních sedimentů a porozumnění zápisu klimatických změn do sedimentárního 
záznamu jsou důležité pro odlišení přírodních procesů od vlivů člověka na klima v 
současnosti. Druhá kapitola diskutuje přehledně klimatické i fyzikální podmínky vzniku 
spraší. Dobře popisuje vztah spraší a půd a jejich intepretaci z hlediska glaciálních 
klimatických cyklů. Věnuje se také stratigrafickému rozšíření spraší ve světě i v ČR. 
Třetí kapitola popisuje mechanismy vzniku a transportu vátých písků, geometrii 
eolických dun a jejich sedimentární struktury. Věnuje se také jejich rozšíření na zemském 
povrchu a klimatickými faktory řídícími jejich výskyt. Pátá kapitola shrnuje poznatky 
environmentálního magnetismu spraší a fosilních půd. Přehledně pojednává téma a cituje 
moderní literaturu.  

Závěr práce shrnuje přehledně paleoklimatický význam spraší. Podobně jako 
abstrakt se ale věnuje výhradně spraším, váté písky bohužel nezmiňuje. Navíc se zde 
objevuje zmínka o zemědělském vlivu člověka, sice zajímavá, ale poněkud 
nekonzistentní s obsahem práce, která je zaměřena na stratigrafii, sedimentologii a 
paleoklomatologii eolických sedimentů.  

 
Mezi formální nedostatky práce patří: 
 
nevhodné termíny a formulace: 
makrotextury – např. čeřinové zvrstvení, jedná se o sedimentární strukturu, 

angl.”structure” nebo “sedimentary structure” 
křížově zvrstvenými laminami – nevhodný překlad ang. cross bedding, jedná se o 

šikmé zvrstvení 
Český Masív – Český masív 
Třeboňská pánev – třeboňská pánev 
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obrázky 
obr.16 chybí legenda k litologii 
 
Práce s literaturou – je zřejmé, že studentka pracovala v úvodních částech kapitol 2 

a 3 s převážne s monografickými pracemi Ložek 1973 a Zeman 2003, později doplňuje 
informace o články s odborných periodik. 

 
citace 
správně má být v textu citováno Martin et al 2002, Lagroix a Banerjee (2002) 
Mattalucci et al. 1961 nebo 1969 ? 
Nejsou správné citace internetových zdrojů, v textu má být uveden autor a rok, v 

seznamu literatury autor, rok, název dokumentu, úplná http adresa a přesné datum, kdy 
zde dokument byl k dispozici.  

Citace nerecenzovaných internetových zdrojů (Wikipedie) nepatří do odborného 
textu. 

Práce citované v textu jsou většinou v seznamu literatury, chybí Záruba 1943 a 
Sekyra 1961, v seznamu literatury je naopak navíc v textu necitovaný Svoboda 1961.  

 
Závěrem lze konstatovat, že práce je napsaná velmi dobře, přehledně seznamuje 

čtenáře s problematikou, kterou ilustruje vhodně vybranými obrázky. Nejsou zde zásadní 
věcné nedostatky. Autorka si osvojila práci s odbornou literaturou, cituje 53 původních 
publikací, jazykově je práce na dobré úrovni s minimem překlepů. Podle mého názoru 
práce splňuje standardy bakalářských prací a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 

V Praze, 14.9.2011 
 
 

Mgr. Karel Martínek, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 


