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Diplomová práce s palynologickou tématikou, původně z české části hornoslezské pánve, byla 

autorce zadána na její vlastní přání. Bohužel se však palynologická analýza slojí a 

doprovodných klastických sedimentů spodní části sušských vrstev na Karvinsku ukázala 

nereálná (viz původní téma práce). Vzorky odebrané z důlního vrtu dolu ČSA poskytly jen 

velmi málo spor navíc velmi špatně zachovaných, patrně jako důsledek vyššího stupně 

prouhelnění. Bylo proto nezbytné urychleně zajistit nové vzorky z části pánve s nižším 

stupněm prouhelnění. Diplomantce byly proto nabídnuty ke zpracování vzorky uhlí a jílovců 

z łaziských a libiązských vrstev z polské části pánve, odebrané školitelem z hlubinného vrtu 

Dab 5 poblíž Sosnowce. Tato volba se nakonec ukázala správná a několik desítek vzorků 

poskytlo dostatečné množství spor potřebné jak ke stratigrafickému vyhodnocení vrtného 

profilu, tak k interpretaci palynologických společenstev z hlediska složení mateřské vegetace. 

Vzhledem k převládajícímu  palynologickému zaměření diplomové práce, tj. k metodice, 

kterou se školitel systematicky nezabývá, bylo nezbytné najít vhodného konzultanta 

diplomové práce. Této role se obětavě ujal RNDr. Jiří Bek, DrSc. z Geologického ústavu 

ČSAV v Praze Suchdole, kde pod jeho vedením probíhaly veškeré macerační práce včetně 

identifikace miospor a kterému bych touto cestou rád vyjádřil své poděkování. Role školitele 

pak kromě zajištění horninových vzorků pro palynologickou analýzu, spočívala ve vedení 

diplomantky při vzniku úvodních kapitol a částečně interpretace palynologických dat. 

Diplomantka si při zpracování úvodních kapitol osvojila informace o geologii a stratigrafii 

hornoslezské pánve a charakteru prostředí, ve kterém se ukládaly sedimenty pánevní výplně, 

především pak krakovské série. Současně se naučila pracovat s odbornou, převážně 

cizojazyčnou literaturou. Rešeršní část práce probíhala standardním způsobem. Diplomantka 

prostudovala doporučenou literaturu a ze získaných informací sestavovala úvodní kapitoly o 

hornoslezské pánvi. Části textu pak posílala k průběžné kontrole. Konzultace při přípravě 

rešeršních kapitol probíhaly s dostatečnou pravidelností. Při zpracovávání palynologických 

vzorků se pak těžiště konzultací přesunulo na pracoviště Geologického ústavu AVČR, kde 

diplomantka s větší či menší pravidelností macerovala a analyzovala vzorky pod odborným 

vedením konzultanta. Macerace vzorků a identifikace miospor po počátečním nesmělém 



začátku pokračovaly plynule a intenzivně. Konzultace se školitelem v té době probíhaly 

většinou po e-mailu s výjimkou fáze interpretace dat a závěrečné kompletace práce.  

Cílem předkládané DP bylo především praktické osvojení si základů vědecké práce na 

příkladu palynologických metod v rozsahu od studia literatury, zpracování vzorků v laboratoři 

a přípravu preparátů přes identifikaci miospor až po analýzu a interpretací získaných dat ve 

smyslu složení původního vegetačního pokryvu a charakteru prostředí. S potěšením mohu 

konstatovat, že se naprostou většinu těchto úkolů diplomantce podařilo úspěšně zvládnout a to 

přesto, že studijním oborem diplomantky není geologie, ale učitelství biologie a geologie pro 

SŠ. Vedle praktického zvládnutí uvedené mikropaleontologické metody se autorce DP 

podařilo doplnit poznatky o palynologii střední části krakowské pískovcové série 

hornoslezské pánve. K nejvýznamnějším zjištěním patří zejména potvrzení existence hiátu 

mezi łaziskými a libiązskými vrstvami na základě náhlé měny ve složení palynologických 

spekter. Toto zjištění je ve shodě s podobnými závěry polských palynologů a je rovněž 

v souladu se změnami ve složení makroflóry. Velmi zajímavé jsou i některé závěry týkající se 

složení původní vegetace a jejich změn v čase, např. změny z podílu densospor vs. lykospor a 

nebo zastoupení rodu Florinites, který je řadou autorů považován za indikátor suššího 

prostředí/klimatu.   

 

Závěrečné hodnocení:  

Domnívám se, že diplomantka úspěšně zvládla teoretické i praktické základy palynologických 

metod a je schopna tyto své dovednosti dále samostatně rozvíjet. Její diplomová práce 

odpovídá požadavkům kladeným na magisterské práce studentů geologie n a PřF UK v Praze 

a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 V Praze dne 25. 8. 2015     Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. 


