
Posudok školiteľa na diplomovú prácu Vladimíra Suchánka: Odraz klimatických změn 

po středně miocenním klimatickém optimu v mořském prostředí karpatské předhlubně 

Predložená diplomová práca presne odráža celý priebeh školenia. Študent v priebehu školenia 

na jednej strane ukázal nadšenie, schopnosť samostatne pracovať na danej problematike, 

trpezlivosť a presnosť pri mikropaleontologickej práci, na druhej strane práca prebiehala 

nárazovo a text práce bol napísanú na poslednú chvíľu, takže už nebol dostatok času na 

finalizáciu záverečnej podoby práce. 

Cieľom práce bolo zhodnotiť posmrtné pozmenenie spoločenstiev foraminifer v bádenských 

sedimentoch vrtu Hrušovany a tým potvrdiť alebo vyvrátiť sedimentologickú interpretáciu 

týchto sedimentov ako tempestitov. Opakovanie významných búrkových udalostí mohlo byť 

dôsledkom globálnych klimatických zmien v strednom miocéne (výrazné ochladenie).  

Bc. Vladimír Suchánek sa do práce pustil so zápalom, naštudoval problematiku tempestitov. 

Následná mikropaleontologická práca bola veľmi časovo náročná, pretože foraminifery boli 

často v hornine veľmi zriedkavé a tým, že bolo treba zachytiť tafonomické zmeny v rôznych 

litofáciách,. Museli sa spracovávať aj vzorky s minimálnym obsahom foraminifer. Študent 

pracoval presne, čo je dôležitou podmienkou kvalitnej mikropaleontologickej práce 

a zhromaždil veľmi hodnotný súbor vstupných údajov pre tafonomickú interpretáciu 

bádenských tempestitov. Súbor má potenciál, aby bol podkladom zaujímavej publikácie. 

Zásadným problémom diplomovej práce je jej dopisovanie na poslednú chvíľu. Študent 

nevyužil potenciál prácne získaných dát pre komplexnú interpretáciu výsledkov a v práci je 

uvedená len ich bazálna interpretácia. Má na jednej strane kvalitne napísanú rešeršnú kapitolu 

o tempestitoch, na druhej strane kvalitné vstupné údaje, ale v práci nedokázal tieto dve veľké 

pozitíva svojej diplomovej práce prepojiť. Taktiež nejasne a okrajovo riešil vzťah medzi 

sedimentologickou analýzou vrtu, ktorú mu v nepublikovanej podobe poskytol doc. Nehyba 

a vlastnými výsledkami. Takáto úloha je pre začiatočníkov náročná, neexistuje žiadny 

vzorový článok, z ktorého by sa len „opisovala“ interpretácia výsledkov podľa zaužívaného 

prístupu, kvalitná diskusia a záver by vyžadovala opakované stretnutia so školiteľom 

a postupné hľadanie interpretácií, ale vzhľadom k časovému stresu nebola príležitosť takto 

prácu ukončiť. Taktiež v práci zostali formálne nedostatky. 

Napriek tomuto nedostatku doporučujem prácu k obhajobe, študent zvládol metodiku 

tafonomickej analýzy foraminiferových spoločenstiev a verím, že výsledky s komplexnou 

interpretáciou budú publikované. Študent v priebehu riešenia diplomovej práce totiž 

preukázal, že má potenciál  byť dobrým mikropaleontológom. 

 

V Prahe, 14.9.2016                                  

Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 


