
Oponents\i posudok na dizertačnú prácu Mgr. Jolany Tátosovej ooRecent
and subfossil chironomids as a tool for tracing of environmental changes in

mountain lakes of glacial origin."
PredloŽená dízertačnáprácapredstavuje súbor 3prác uvedenýchvplnom znerti,zruch

dve práce boli publikované a tretia vo forme rukopisu bo|a zas|aná do časopisu Joumal of
Limnology. Syntetická úvodná časť je v rozsahu 19 stran a sedem stran literafury. Táto
syntetická časť je ďalej členené na úvod, ciele dizertačnej práce a použitu literatúru v počte
146 citácii.

Aktuálnost' zvolenej témy
Téma predloŽenej dizertačnej práce je nespome vel'mi aktuiílna, prinášajúca celú radu

nových poznatkov o vyuŽití pakomárovidch pri posudzovaní zsnienprostredia v l'adovcoých
jazerách. Zarteranie práce je dókazom, že pa|eo|imnologický výskum, ktoý zač,a| v našich
krajinách v poslednej dekáde minulého storoěia vďaka medzinarodným projektom v plesách
Vyso[ých Tatier, sa potešiteťne rozvíja.

Ciele práce
boli vybrané vhodne, v intenciách rozšírenia poznatkov o spoločenstve

pakomarovitých v liadovcoqých jazerách a ich vyrrŽití pri rekonštrukcii environmentálnych
zmien, ktoré sa v nich udiali.

Konkrétrrymi cielmi práce boli:
1. Spoznať sezónnu dynamiku ako aj životné cykly spoločenstva pakomárovitých, ktoré
umožnia lepšie posúdiť ich schopnosť reakcie na zmeny prostredia. T1im viac že sezótata
dynamika pakomtírovitých dosiať v tatranských plesách študovaná nebola.
2. objasniť ako profundálna fauna reaguje na proces obnovy po doznení acidifikácie
(acidification recovery process). Východiskom sú predchádzajúce štúdie, ktoré zistili na
uzemí Vysokých Tatier vplyv acidifikácie na jazernu biofu, menovite na spoločenstvá zoo
a fýtoplanktónu.
3. Paleoenvironmentrílna rekonštrukcia Českého lesa v období holocénu, ako aj kvantitatívna
rekonštrukcia priemerných júlových teplót vzduchu v období holocénu počas cca 10 tisíc
rokov založená rovnako na stratigrafii pakomárovitých.

Použité metódy
V práci pri riešení jednotlivých tém boli pouŽité vhodné metódy odberu a spracovania

vzoriek v teréne. Rovnako boli vhodne zvo|eté a pouŽité metódy pri vyhodnocovaní
získaných dát.

Výsledky a prínos pre vedu
Dve zpred|ožených prác už boli publikované v časopise Biológia, ktory je

karentovaným časopisom, tretia bola predložená ako rukopis odoslaný do tlače. Pritom treba
vyzdvihnúť Že voboch publikovaných prácach, ktoré sú kolektívnou prácou vystupuje
autorka dizertačnej práce ako prvá autorka, ěo svedčí ojej schopnosti spolupracovať aj
ďalšími autormi. Predložený súbor prác prináša cenné výsledky pre rozvoj paleolimnológie,
keď autorka priniesla nové poznatky o autekológii pakomarovitých vo vysokohorských
jazeúch Vysokých Tatier na príklade Ladového plesa, rormako cenné je vyhodnotenie vplyvrr
acidifikácie spojené s vyhodnotením procesu obnovy, na spoločenstvo pakomiírovitých, ktorý
vo vysokohorskýchjazerách v súěasnosti pretrváva po odznení acidifikaěného stresu. Autorka
na zál<lade stratigrafie pakomarovitých vykonala rekonštrukciu minulých podmienok
prostredia v období holocénu, vysoko si cením jej rekonštrukciu júlových teplót v období
holocénu, ktoru vypočítďa v kooperácii s dr. Heiri z Utrechtu v Holandsku. Táto
rekonštrukcia teplót nrám poukaz,$e na ďalšie možnosti, ktoré nrím zachované zvyšky
organizmov ponúkajú pri poznaní zmienprostredia počas historického vyvoja zemo



2

Pripomienky, poznámky do diskusie
Z formá|neho hťadiska práca sa vyznačuje viaceqimi preklepmi, tieto však osobitne

neuvádzam, sú vyznačené v práci. Zruch si však dovoťujem upozorniť na nesprávne názov
autora a síce v práci Laville & Giani 1974, nesprávne Gaini (dokonca chybný názov autora je
aj v prvej predloženej publikácii (Biológia 2006).

K vlastnej predloženej práci miím niekoťko otázok:
Čim si autorka vysvetťuje iný priebeh sezónnej dynamiky ďerwity pakomarov

v jednotliqých rokoch. V prvom roku sledovania maxim!Ín zaznannenala v mesiaci december,
zatiat čo v druhom roku v mesiaci okÍóber, i keď chýbajú v druhom roku výsledky
z decembra.

Neskúšala autorka korelovať navzájom koncentráciu chlorofy|u-a acelkový objem
partikúl (TVP)' nedá sa predpokladať, že pri vysokých hodnotách chlorofylu-a sa namerajú aj
vysoké hodnoty TVP?

Upozorňujem že ako v úvodnej kapitole tak aj dokonca v publikácii na obr. 3 je
v legende uvedené Že ide o TVP v grafe však je uvedený TPV pritom ako je uvedené na obr. 4
TPV ide o množstvo sedimentu získaného zo sedimentačných pascí.

V rukopise práce 2 napr. na str. 9 autori wádzajú nánvy plies ako okruhle Lake,
prípadne Dwoisty Lake - tu by sa malo zachovať názov lake okruhle pleso, lake Dwoisty
Staw Wschodni - vzor monografia Limnology of lakes in the Tatra Mountains (2006)

Zaýímavý je jav, keď pri acidifikácii u niektoýh jazíer (Starolesnianske pleso)
miesto tzv. oligotrofizácie došlo naopak k eutrofizácii. Čím si to autorka vysvetťuje, nemohlo
to by' zapríčinené tým, že Starolesnianske ale aj Slavkovské pleso vykanýí znántky
dystrofie, ako napr.hnedý zékal vody pozorovaný najmá v Slavkovskom plese?

Záver
Predložená dizertačná práca Mgr' Jolany Tátosovej spÍna požiadavky kladené na

dtzertaěné práce v štúdijnom odbore HYDROBIOLOGIA. Prináša nové poznatky o sezónnej
dynamike, Životných cyklov pakomárovitých, posúdení procesu obnovy po odznení
acidifikácie. Rovnako prináša paleoenvironmentálnu rekonštrukciu holocénu na ziklade
stratigrafi e pakomarovitých.

Autorka preukána|a schopnosť osvojenia si základných princípov vedeckej práce a ich
interpretáciu, čo vyústilo do predložených publikácii, ktoré predstavujú vrchol vedeckej
práce. Autorka týmto dokéza|apripravenosť venovať sa vedeckej práci.

Prácu odporučam k obhajobe a po jej úspešnom zvládnutí navrhujem udelit' Mgr'
Jolane Tátosovej vedecko.akademickú hodnosť PhD (philosophiae doctor) v zmysle zikona
a platných predpisov.

V Bratislave 14. októbra 2008 RNDr. Ferdinand Špo'tu,N--


