
Oponentní posudek disertační práce  

Richard Lojka: Paleoenvironmentální záznam jezerních sedimentů karbonu středočeských a 
západočeských pánví: analýza a korelace minerálních a biogenních proxy. Praha 2012.  

 

S průběhem tvorby této disertační práce jsem byl dostatečně obeznámen, když jsem sledoval 
přípravu tří publikací, na nichž je disertace založena. Měl jsem také možnost se účastnit teoretické 
rozpravy o tomto tématu, která se vyvinula v souvislosti s rigorózními zkouškami a kde Richard Lojka 
hezky prokázal jak svoji erudici, tak i pracovní vědecké schopnosti.  

Předložená disertační práce mě nezklamala. Reprezentuje významný přínos v tom, jak se buduje a 
prakticky testuje soubor přístupů, který může zobrazit, analyzovat a interpretačně vytěžit to, co může 
být v sedimentárních horninách z takovýchto velkých karbonských jezer vlastně zachováno. Samotné 
výsledky jsou rozhodně podstatné. Toto téma i dílčí obor jsou náročné a plné komplikací, a to daleko 
více, než by se na první pohled zdálo: Například proto, že se zde dá těžit z paralely s mladými 
jezerními sedimenty jenom v omezené míře (podstatné rozdíly v klimatu, biotě, diagenezi apod.).  

To, jakým způsobem se pan Richard Lojka s touto komplexní a nelehkou prací vyrovnal, je pro mne 
zřetelným důkazem vyzrálosti jeho geologické vědecké osobnosti dosažené v průběhu doktorského 
studia.  

Práci samotnou tedy rád doporučuji k přijetí a považuji ji za velmi pěkný podklad pro udělení titulu 
Ph.D.  

 

------  

 

Z víceméně formálních připomínek uvádím:   

 

1) určitou formulační nejasnost, která tu mnohdy vzniká, jako důsledek mírně přehnané snahy o co 
nejkratší (zhuštěné) vyjádření informace. Pro příště doporučuji opakovanou kontrolu při zkracování 
nebo zhušťování informace v textu "zda současně nedochází ke ztrátě výkladové kvality, či nevzniká 
nejasný uzel, který může být vykládán více způsoby.  

Příklad: odstavec Závěrů uprostřed str. 54, který se týká spor a flóry.  

Rekapitulace celé vývojové situace začínající "Nápadná je dominance .. " (na 6. řádku odspodu 
v tomto odstavci) by zasluhovala, aby byla oddělena či uvedena jasněji, protože v předchozím textu 
odstavce se postupuje v sukcesi a tento okamžitý návrat k začátku nemusí být každým pochopen 
(ověřil jsem si na vzorku čtenářů mezi kolegy).  

Ovšem daleko markantnější je tento aspekt ve všech částech poslední složené věty v tomto odstavci, 
kde zkrácení vyvolává už mnohé otazníky.   

V rámci DOTAZU prosím tuto složenou větu přečíst a podrobně rozebrat.  

 



2) Při obecně velmi vítaném zabudování různých disciplín spolupracujících specialistů (jímž je zcela 
korektně poděkováno za analýzy a interpretační diskuze), zůstává v samotném textu nejasné, např. 
zrovna u spor a flóry, co je tedy interpretace převzatá doslova, anebo modifikovaná či originální (jiná 
a proč). I když si toho současně cením a chápu to, mám pocit, že úvodní text obsahuje více autorské 
pečetě předkladatele disertační práce, než je tomu v samotných 3 publikacích.  

Tento DOTAZ lze rozebrat v jednom balíku s předešlým.  

 

 

 

 

 

 

Jindřich Hladil, Geologický ústav AVČR, v. v. i., Praha, 14. 9. 2012     _   _   _   _   _   _   _   _   _ 


