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     Diplomová práce Bc. Magdaleny Blechové se zabývala zooplanktonem Starolesnianského 

plesa ve Veľké Studené dolině ve Vysokých Tatrách, a to z hlediska jeho dlouhodobého 

(dvoutisíciletého) vývoje v souvislosti s proměnami klimatu a vývoje za poslední desetiletí, 

kdy tatranská jezera prošla érou acidifikace a následného ústupu kyselosti. Úkolem práce bylo 

také posoudit, jaké historické období je vhodné pro hodnocení biologického zotavování 

z acidifikace, které na této lokalitě v současnosti probíhá. 

     Starolesnianske pleso reprezentuje v dlouhodobém studiu tatranských jezer a jejich povodí 

typ nevelkých mělkých jezer situovaných nad hranicí lesa, která byla v nedávné minulosti 

silně postižena acidifikací. Téma práce a způsob jejího řešení vycházely ze zaměření 

školitelky a konzultanta práce Mgr. Daniela Vondráka na výzkum horských jezer, 

problematiku antropogenní acidifikace a zotavování z acidifikace a paleolimnologii, resp. 

paleoekologii. Diplomní projekt byl založen na dvojím unikátním materiálu – na 

kvalitativních vzorcích zooplanktonu odebíraných pravidelně od r. 1978 a na záznamu 

v sedimentu jezerního dna. Bylo tak použito kombinace a srovnání dat o recentním 

zooplanktonu s výsledky paleolimnologického přístupu založeného převážně na analýze 

subfosilních zbytků perlooček. Hodnotu výsledků a jejich interpretace podtrhuje fakt, že 

v druhově velmi chudém jezerním zooplanktonu dominovaly v posledních dekádách právě 

perloočky a lze předpokládat, že tvořily hlavní součást oživení jezera po celou dobu, kterou 

tato studie zahrnuje. Zajímavým výstupem je změna v relativním zastoupení přítomných 

druhů perlooček na sklonku malé doby ledové a zejména překvapivě brzký nástup projevů 

acidifikace. Jako referenční období pro posuzování postupu biologického zotavování 

z acidifikace tak byla navržena doba středověkého klimatického optima, nikoliv počátek 

20. století, z něhož pocházejí doposud jediná dostupná starší data publikovaná polským 

badatelem Stanisławem Minkiewiczem. 

     Magdalena se o problematiku horských jezer mírného pásu a paleoekologii zajímá 

dlouhodobě, diplomová práce navázala na její práci bakalářskou (Paleoekologický výzkum 

horských jezer v oblasti Karpat: revize současného stavu). V průběhu zpracovávání vzorků 



a dat i při sepisování práce byla ve velké míře samostatná a cílevědomá, zároveň však 

průběžně spolupracovala s vedoucími své práce a dalšími odborníky. 

     Práce o rozsahu 60 stran je logicky a přehledně členěna a hezky upravena, tabulky a 

obrázky v textu jsou doplněny dalšími výstupy v Příloze. Úvod s cíli práce i Závěr jsou 

srozumitelné s dobře formulovanými základními myšlenkami, Výsledky jsou sympaticky 

stručné a Diskuse správně strukturovaná a rozvedená. Práce je podložena více než stem dobře 

volených literárních pramenů. Velmi dobrý dojem z formální úrovně práce kazí pouze některé 

nedůslednosti a četné drobné pravopisné a stylistické chyby. Celkově však tato práce nejen 

zcela vyhovuje požadavkům oboru Ochrana životního prostředí na diplomovou práci, ale 

přináší i nové a cenné poznatky, které budou publikovány. 
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