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prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Ústav geovied fakulty BERG, Technická univerzita 

v Košiciach, Letná 9, 040 11 Košice 

______________________________________________________________ 

 

 

POSUDOK DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

Mgr. Richard Lojka: 

 

PALEOENVIRONMENTÁLNÍ ZÁZNAM JEZERNÍCH SEDIMENTU KARBONU 

STŘEDOČESKÝCH A ZÁPADOČESKÝCH PÁNVÍ: ANALÝZA A KORELACE 

MINERÁLNÍCH A BIOGENNÍCH PROXY 

 

 

1. Aktuálnosť zvolenej témy 

 

Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá paleoenvironmentálnou analýzou jazerných 

sedimentov karbónu. Komplexný prístup k tejto analýze počnúc od "klasickej" faciálnej 

analýzy až po náročné laboratórne metódy poskytujú nielen nové vedomosti o depozičných 

procesoch a sedimentárnych systémoch tvorených analyzovanými sedimentami, ale prinášajú 

aj ďalšie údaje o environmente panujúcom počas sedimentácie. Najcennejšie z nich sú 

paleoklimatické údaje poukazujúce na množstvo a cyklicitu zrážok. Uvedené údaje sú veľmi 

cenné predovšetkým z hľadiska modelovania vývoja klímy v podobnom režime, aký panuje v 

súčasnosti na Zemi. Vývoj nových laboratórnych metód a použitie výsledkov pre viaceré 

vedné oblasti, okrem iného aj klimatickú oblasť, poukazuje na vysokú aktuálnosť zvolenej 

témy.  

 

2. Splnenie sledovaných cieľov dizertačnej práce 

 

Hlavným cieľom dizertačnej práce bol opis sedimentačného prostredia a hydrologického 

režimu tropického jazerného systému a rekonštrukcia regionálnych paleoklimatických 

pomerov. Čiastkovým cieľom bolo overenie spoľahlivosti vybraných proxy dát ich 

vzájomnou koreláciou a porovnávaním s biogénnou zložkou sedimentov. Môžem 

konštatovať, že vytýčené ciele autor vo svojej dizertačnej práci splnil.    

 

3. Zvolené metódy spracovania 

 

Pre dosiahnutie vytýčených cieľov použil doktorand celý komplex metód. Patria sem 

predovšetkým karotážne metódy vo vrtoch, ktorých sedimenty boli analyzované,  

sedimentárno-petrografická analýza sedimentov vrtných jadier a laboratórne metódy 

analyzujúce tieto sedimenty, kde okrem vcelku bežných metód by som vyzdvihol 

predovšetkým určovanie iono-výmennej kapacity, kyslíkových a uhlíkových izotopov sideritu 

a kalcitu, ROCK EVALove analýzy, určenie vodíkového a kyslíkového indexu či 

palynologické analýzy a analýzy organickej hmoty.  

Použitie uvedených metód je takmer vyčerpávajúce pre detailné spracovanie vytýčenej 

problematiky a odráža svetový trend použitia metód pri podobných analýzach.  

 

4. Výsledky dizertácie a nové poznatky 

 

Ako už bolo načrtnuté, dizertačná práca prináša celý rad výsledkov a nových poznatkov ako z 

priamej oblasti študovaných sedimentov, tak aj z oblasti použitia nových laboratórnych metód 

pre korelačné účely a účely paleoenvironmentálnej analýzy. Korelácia sedimentov z dvoch 
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rôzne distribuovaných častí paleojazera a podanie charakteristiky prostredia počas ich 

sedimentácie, včítane hydrologického režimu, klímy a vegetácie, jasne ukazuje, že všetky 

ciele dizertačnej práce boli splnené. Cením si predovšetkým nové poznatky poukazujúce na 

cyklicitu (a predpokladanú dĺžku jednotlivých cyklov) sedimentačných procesov ako odraz 

extrabazénových faktorov a odvodené klimatické podmienky panujúce počas sedimentácie 

potvrdenú viacerými proxy dátami.  

Významný prínos práce považujem v overení potenciálu pomerov voľne viazaných iónov 

Ca/Mg v medzivrstevnom prostredí expandabilných ílov pre koreláciu terestrických 

sedimentov, čo patrí medzi najväčšie problémy aj pri štúdiu kvartérnych suchozemských 

sedimentov.   

Cenná je aj interpretácia pomeru biogénneho detritu ako indikátora vývoja prostredia v 

povodí jazera. Súhlasím s autorom, že trend distribúcie peľov a spórov je ovplyvnený 

závislosťou na ich možnom transporte, avšak spoločne ďalšími proxy aj táto metóda prináša 

ďalší pohľad na vegetačný pokryv a teda, okrem iného, aj klimatické podmienky počas ich 

sedimentácie.  

Kvalitu získaných výsledkov bezesporu potvrdzujú už publikované články v renomovaných 

časopisoch, v ktorých je doktorand alebo hlavným autorom alebo koautorom.  

 

5. Prínos pre ďalší rozvoj vedy 

 

Výsledky dizertačnej práce, naznačené v predchádzajúcom bode oponentského posudku jasne 

dokumentujú hodnotu novozískaných poznatkov pre pochopenie sedimentácie, depozičného 

prostredia a typu a vývoja klímy počas depozície malesických vrstiev slánskeho súvrstvia. 

Rozhodným prínosom práce je poukázanie na potenciál viacerých analytických metód 

slúžiacich ako proxy pre stanovenie charakteristiky paleoprostredia a ktoré môžu byť použité 

všade, kde sú vhodné geologické podmienky.  

 

6. Poznámky k dizertačnej práci 

 

Autor píše, že rozdielne vertikálne trendy v distribúcii celkového organického uhlíka a 

vodíkového indexu medzi plzenskou a kladensko-rakovníckou panvou indikujú zrejme 

čiastočnú fragmentáciu pôvodnej jazernej panvy a vývoj hydrologicky izolovaných jazier - 

neuvažoval o možnosti rozdielu vďaka rôznej distality prostredia?  

 

Ako by autor videl možnost použitia pomerov Ca/Mg pri korelácii fosilnych pôd v 

"klasickom" terestrickom prostredi? 

 

Autor píše, že dominancia suchomilného spoločenstva typická pre sedimenty iniciálnej fázy s 

vysokou jazernou hladinou a predpokladanou veľmi vlhkou klímou je zrejme dôsledkom 

hustého vegetačného pokryvu elevácií mimo panvy. Ak je to tak, predpokladal by som 

relatívne vysoké elevácie, aby daný typ vegetácie mohol prežiť, indikujúce zasa vyššiu 

energiu reliéfu, ktorá by sa mala prejaviť aj v sedimentárnom zázname jazera (napr. 

hrubozrnnejšie delty v okrajových oblastiach). Je niečo také známe zo študovanej oblasti? 

 

7. Záver 

 

Predkladaná práca prináša mnohé nové poznatky z oblasti geologických a príbuzných 

prírodovedných disciplín. Použité metódy výskumu svedčia o vysokom vzdelaní autora. Po 

obsahovej stránke hodnotím prácu ako vysoko aktuálnu a po stránke spracovania ako 

výbornú.  
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Na základe tohto konštatovania doporučujem doktorskú dizertačnú prácu k obhajobe. 

Navrhujem, aby doktorandovi Mgr. Richardovi Lojkovi po úspešnej obhajobe dizertačnej 

práce bola udelená hodnosť Philosophiae Doctor (PhD.). 

 

 

V Košiciach, 15/09/2012    prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr.scient. 


