
Natália Hlavatá Hudáčková, Katedra geológie a paleontológie PRIF UK v Bratislave, Mlynská Dolina 1 842 15 

Posudok na diplomovú prácu 

 

Vladimíra Suchánka: Odraz klimatických změn po středně miocenním klimatickém optimu v 

mořském prostředí karpatské předhlubně 

 

Autor sa v predloženej diplomovej práci pokúša nájsť kľúč na určenie klimatických zmien po 

takzvanom Klimatickom optime v Miocéne Karpatskej predhlbne.  

Cieľ práce je jasnejšie sformovaný v úvode práce, kde autor vysvetľuje, že dierkavce použil na 

identifikáciu zmien, pričom využíval viac ako druhové zloženie spoločenstva jeho tafonomickú 

analýzu v kombinácii so sedimentologickými črtami. Takáto téma je veľmi zaujímavým, 

novátorským prístupom štúdia k v súčasnosti veľmi aktuálnej téme ekologických zmien. 

Práca obsahuje 77 strán, doplnených 17timi obrázkami. Je logicky rozčlenená do 9tich kapitol, 

použitej literatúry a príloh. Originalitu práce dokazuje množstvo nameraných údajov schránok 

dierkavcov pracne získaných z horninového materiálu. Práca prináša nové vedecké výsledky a po 

podrobnejšom spracovaní primárnych dát môže poskytnúť nové „proxy“ pre podporu 

identifikácie paleoekologických a klimatických zmien.  

Jazyková úroveň práce je na priemernej úrovni, často je zreteľný vplyv cudzojazyčnej literatúry 

na zložitú stavbu vetnej skladby. Práca obsahuje niektoré preklepy a nejasné vetné zloženia. 

Odborná terminológia je v niektorých prípadoch nejednotná. Autor tiež mohol na označenie 

dierkavcov použiť český termín (nie foraminifera), s ktorým sa gramaticky lepšie narába. 

Teoretická časť práce obsahuje 42 strán, výsledky a ich zhodnotenie 25 strán. Z teoretickej časti 

vysoko hodnotím spracovanie literatúry o vzniku búrkových sedimentov a ich porovnaní 

s gravitačne vzniknutými sedimentami. Táto časť je spracovaná na nadštandardnej úrovni 

a svedčí o schopnosti diplomata vybrať, zhodnotiť a porovnať rôzne zdroje použitej literatúry. 

Naopak, výber obrázkov časti 4. Gologie karpatské predhlubne je často nevhodný a s chybnými 

popiskami.  

V časti 5. Popis studované lokality a opis vrtu nie je jasné, akou mierou sa diplomant podieľal na 

opise materiálu, ako aj použitá literatúra Nehyba 2015 nie je uvedená v zozname literatúry. 
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V časti 6. Metodika sa autor zaoberá opisom použitých techník. Hoci sa snažil podrobne opísať 

postup pri získavaní výsledkov, v texte chýba nákres meraných vzdialeností na schránke 

(nevieme, čo nameraný údaj predstavuje), odkaz na údaje v prílohe, počet násypov, z ktorých 

získal uvedené množstvo dierkavcov pri každej vzorke a ako sa vysporiadal s tafonomickými 

poškodeniami na schránkach vo vzťahu k meraniu (chýbanie komôrky, úlomok schránky...). 

Z textu tiež nie je jasná metodika merania schránok – či boli merané zo skenových fotografií 

každého jedinca, alebo z hromadnej fotografie. Tiež auitor neuviedol výhody merania 

z fotografie oproti meraniu pomocou škály v binokulárnom mikroskope, čo by moholo byť 

rýchlejšie, vzhľadom k jednému meranému rozmeru. Autor tiež mohol uviesť škálu zachovania 

schránok, teda čo je dobré a čo zlé zachovanie, čo znamenajú mikrovrtby uvedené ďalej vo 

výsledkoch a potom nekomentované... 

Časť 7 Výsledky obsahuje veľmi stručné zhrnutie výsledkov (až pristručné). Autor mal uviesť 

podrobnejšiu štatistiku vyplývajúcu z nameraných údajov, hoci aj prezentovanú pomocou 

krabicových diagramov. Tiež chýba analýza bimodálnych histogramov. Oceňujem, že autor 

málokedy skĺzol k hodnoteniu nameraných výsledkov v tejto kapitole. V obrázku zhrňujúcom 

výsledky je pri vyobrazení spoločenstva uvedené nesprávne zväčšenie.  

Kapitola 8. Diskuze obsahuje interpretáciu výsledkov a diskusiu s faktami uvedenými 

v teoretických kapitolách. Tabuľka č. 5 (index oceanity) uvedená v úvode kapitoly patrí do 

kapitoly výsledky. Interpretácii výsledkov by naopak výrazne pomohol obrázok s vyobrazením 

krabicových diagramov veľkostného zloženia spoločenstva a počtu násypov potrebných na 

vyzbieranie 50 ks bentosu/planktónu oproti sedimentologickej schéme vrtného jadra 

s vyobrazením fácií, s dôrazom na sediment charakterizujúci búrkový sediment.  

Kapitola 9. Záver je veľmi stručná a veľmi málo v nej autor využíva výsledky, ktoré pracne 

získal. Opiera sa v nej o fakty, ktoré neboli jadrom výsledkov, ba priam ich vo výsledkoch ani 

neuvádza (napr. obsah rodov Ammonia a Elphidium). Veľkostné vytriedenie asociácií dierkavcov 

tu nie je diskutované v dostatočnej miere. 

Zoznam literatúry je bohatý, napriek tomu však niektoré položky chýbajú, alebo sú uvedené 

neúplne. V prípade publikovania výsledkov bude nutné spracovať zoznam v súlade s citačnou 

normou a chýbajúcu literatúru doplniť, poprípade práce v texte necitované neuvádzať. Zoznam 
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však dokazuje záujem autora o študovanú problematiku a dobrý prehľad v doteraz publikovaných 

výsledkoch. 

Podrobné vyznačenie chýb v citovanej literatúre, preklepov a chýb v texte, nejasných formulácií 

a protirečivých tvrdení sa nachádza v elektronickej verzii práce.  

Napriek uvedeným nedostatkom práce autor v primeranej miere splnil cieľ, ktorý si v úvode 

vytýčil, prácu môžeme hodnotiť ako prínosnú z pohľadu získavania primárnych dát. Nevyužitý 

potenciál môže autor využiť vo svojej budúcej práci, ak sa mieni takouto témou ďalej zaoberať. 

Predloženú prácu doporučujem k obhajobe, hodnotím ju známkou D a po úspešnej obhajobe 

doporučujem diplomantovi udeliť titul Mgr. 

 

Natália Hudáčková 

V Bratislave 12.9. 2016 


