
Posudek vedoucí diplomové práce Bc. Kristýny Flašarové 

Název práce 

Rekonstrukce paleoenviromentálních změn v pozdním pleistocénu pomocí multiproxy záznamu ze 

sprašové série Bůhzdař  

Struktura, forma a obsah práce 

Výzkum spraší nabývá s rozvojem nových metodických přístupů a nových vědeckých otázek 

v posledních letech opět na významu. Diplomantka svou prací navazuje na nedávný rozmach prací o 

sprašových sériích ČR, které probíhají většinou v mezinárodní spolupráci. Sprašová série Bůhzdař 

patří doposud mezi málo probádané lokality v ČR. Diplomantka si klade za cíl detailně lokalitu popsat. 

Svou práci odráží od strohé studie V. Ložka z roku 1952. Za účelem studia jsou zvoleny moderní 

laboratorní metody (stabilní izotopy 13C a 18O, XRD, XRF, laserová granulometrie). Výsledky práce jsou 

podrobně analyzovány v kapitolách výsledky a diskuse. Pro jejich konečnou interpretaci však 

prozatím schází datování profilu. 

Práce má celkem 87 stran, je doplněna četnými obrázky, grafy a tabulkami. Práce respektuje schéma 

moderního vědeckého textu, je přehledně členěna do kapitol a podkapitol. Seznam literatury čítá 

celkem 99 položek převážně zahraniční literatury. 

Zhodnocení přístupu diplomatky 

Diplomantka projevila při zpracování práce zodpovědnost, vědeckou zvídavost a vytrvalost. 

Přistupovala aktivně k řešení diplomového úkolu od terénních prací až k redakci textu. Kvůli 

vypracování analýz si diplomantka zajistila příspěvek z Fondu mobility UK a absolvovala 

několikatýdenní stáž v laboratořích na Univerzitě Lausanne, kde si osvojila vědecké metody 

aplikované v diplomové práci. Z důvodu úzké spolupráce s prof. E. Verrechia z Univerzity v Lausanne 

je práce zpracována v angličtině, což také vyžadovalo vyšší úsilí než je u diplomových prací obvyklé. 

Diplomantka výsledky průběžně konzultovala s odborníky z PřF UK i z Univezity v Lausanne.  

Celkové zhodnocení 

Diplomová práce Kristýny Flašarové je vypracována svědomitě, splnila vytčené cíle a přináší nová 

zjištění o lokalitě Bůhzdař. Oceňuji především její schopnost samostatné vědecké práce, tvůrčího a 

kritického myšlení.  

Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, proto práci 

doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně. 
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