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Studium historie sladkovodních ekosystémů přispívá k poznání dlouhodobých klimatickych trendů a
jejich interakce s antropogenními v|ivy. Jezemí sedimenty představují cenný zdroj informací o vývoji
samotných jezer ijejich povodí. V současné době existuje řada metod vylživajici biologické zbytky
v datovaných vrstvách sedimentu a tato oblast v'ýzkumu zažívá velký rozvoj.
Předkládaná dizertaěni práce obsahuje velmi zdařL|ý přehled problematiky a ýstižný souhrn
dosažených ýsledků. V druhé části práce pak následují 3 publikace zameřené na studium recentních a
subfosilních spoleěenstev pakomárovitych. Studie lze seřadit podle časové škály od sezónního pruběru
životních cyklů recentních společenstev přes sledovrání reakce ekosystému na pokles acidifikace
během posledních 20 |et až po rekonstrukci teploty od posledního zalednění. Z hlediska zkoumané
oblasti byly první dvě studie uskuteěněny na tatrans\ých jezerech a třetí na Plešném jezeře.
Práce přináší nové autekologické informace o populační dynamice larev pakomáru ve vztahu
k podmínkám prostředí' V literatuře je totiž doloženo, že rizné teplotní režimy se primárně projevují
na časování životních cyklů, což z hlediska zéunamu v sedimentech znamená změny počtu jedinců
jednotlivých taxonů.
Zajímavá je diskuse porovnávající citlivost a rychlost reakce jednotliv'ých biologických složek
jezerního ekosystému na změny míry acidifikace. Interakce s trofií a koncentrací někteých iontu
představují složi!ý systém jehož predikovatelnost závisina dalším poznání ekologic[ých procesů.
Zkušenost autorky s širokým spektrem paleolimnologického výzkumu se projevil při interpretaci
ýsledků teplotní rekonstrukce ve třetí studii. Poukazuje na další faktory, kÍeré mohou vedle přímého
vlivu teploty urěovat strukturu společenstev subfosilních pakomrffi. Patří mezi ně změny erozně
sedimentaěního režimu v povodí, rozsah a složení vegetace v povodí, litorálu i přímo v jezeře.

Práci hodnotím jako velmi přínosnou pro poznání historie šumavs\ých a tatranshých jezer, rozvoj
paleolimnologických metod ve střední Evropě a dokumentace možnosti vyllžiti pakomárovit'.ých pro
indikaci změn prostředí.
Práce splňuje požadavky kladené na dizertační práci v daném oboru a proto navrhuji' aby na jejím
zik|adě byl udělen akademic\ý titul Ph.D.


