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Studentka si pro diplomovou práci zvolila případovou studii na opuštěné cihelně v Bůhzdaři 
(kat. úz. Zájezd u Buštěhradu), která je dosud velmi málo probádanou lokalitou s výskytem 
spraše. Vedle důkladného popisu sprašového profilu, se její práce také zaměřila na analýzu 
paleoenvironmentálních změn v pozdním pleistocénu ve středních Čechách. Studentka 
provedla také analýzu a interpretaci texturního, mineralogického a chemického složení a 
měření stabilních izotopů 13C a 18O ve spraši i fosilních půdních horizontech. 
 
 
Formální hodnocení práce 
 
Diplomová práce je psána v angličtině, má 87 stran, 46 obrázků a 7 tabulek v textu a 1 
algoritmus pro výpočet komponentní analýzy v příloze. Je napsána čtivým a srozumitelným 
způsobem. 
 
Samotná práce je členěna do několika kapitol. Studentka po krátkém úvodu do problematiky 
pokračuje v kapitole 2 literární rešerši o spraších, fosilních půdních horizontech a 
kvantitavních metodách využívaných při jejich studiu. V kapitole 3 je detailně 
charakterizovaná studovaná lokalita z pohledu geomorfologie, geologie, hydrologie, 
klimatologie, pedologie, flory, fauny, lidského osídlení a popisu profilu. Dále je v kapitole 
popsán odběr vzorků a metody použité k analýze vzorků (např. zrnitostní analýza, rentgen, 
stabilní izotopy, totální uhlík, pedologické parametry). V kapitole 4  studentka popisuje 
získaná data z použitých analytických i výpočetních metod.  

V samotné diskuzi a závěru studentka vhodně interpretuje získaná data a koreluje je 
jednak s dostupnými archivními daty ze studované lokality či prozkoumaných profilů 
sprašových sérií zahraničních regionů. 

 
 



Hodnocení vlastního obsahu 
 
 
Studentka dokázala, že si osvojila základy rešeršní práce, o čemž svědčí rozsáhlý teoretický 
přehled dané problematiky a seznam literatury, včetně vhodného použití citací v textu, 
doplňujících obrázků i plynulosti textu. 
 
Také oceňuji velkou šíři analytických a výpočetních metod. Studentka prokázala, že všechny 
metody ovládá, je schopna popsat získaná data a následně je interpretovat do finálních závěrů. 
 
Práce je dle mého názoru kvalitní a dobře zpracována a díky použití řady moderních analýz,  
k vytvoření multiproxy záznamu paleoenviromentálních změn, přináší velmi důležitá data pro 
další vědecké studie. 
 
Cíl této práce byl dle mého názoru splněn a vyplnil mezeru v geografickém rozložení detailně 
popsaných sérií moderními metodami ve střední Evropě. 
 
K předložené práci mám následující drobné připomínky: 
 

- Na straně 61, Tab. 4.3 není text dobře zarovnán a tím hůře čitelný. 
- Na straně 63, Tab. 4.6 je špatně zarovnán text. 

 
 
Dále bych se autorky rád zeptal, zdali uvažuje dále pokračovat ve studiu sprašových sérií?  
 
A zdali se na lokalitě Bůhzdař vyskytují fosilní rostliny, z kterých by se daly extrahovat vosky 
pro analýzu stabilních izotopů uhlíku? Pokud ano, získaná data by se pak mohla použít na 
korelaci s recentními rostlinami.  
 
 
 
 
 
 
Závěr 
 
Předložená diplomová práce Kristýny Flašarové splňuje požadavky kladené v daném oboru, 
 

práci proto velmi rád doporučuji k přijetí s hodnocením výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 2. 9. 2016                                                                         RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. 


