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Úvodní informace – formální zpracování práce
Pro vypracování oponentního posudku byla předložena disertační práce „Pohřbené půdy jako
odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk“, práce je
koncipována jako metodická studie, která je zaměřena metodické přístupy zkoumání paleopůd
vč. pohřbených půd a půdních sedimentů. Prezentované metody byly využity při studiu 5
vybraných terénních lokalit. Tyto lokality byly podrobně interdisciplinárně zkoumány a
výsledky jsou doloženy v textu doktorandské práce a přílohách 1 až 5. Předložená
doktorandská práce z velké části využívá publikovaných článků (přílohy 1 -5), které logicky
komentuje a významně rozšiřuje o metodické přístupy zkoumání a doplňuje problémových
kontextem interakce klimatu, krajiny a člověka ve studovaném období.
Hodnocená práce představuje ucelený a tematicky i metodicky sjednocený celek, což dokládá
hierarchické členění disertační práce do 5 základních kapitol (včetně úvodu, metodického
přístupu, kapitoly s výsledky a diskusí). Zvlášť je uvedena kapitola Zdroje a použitá literatura
(20 s.), kde jsou z velké části zastoupeny práce zahraniční, což svědčí o velmi dobrém
odborném rozhledu autorky.
Předložená práce o celkovém rozsahu 75 s. je doplněna 6 obrázky, úplná grafická
dokumentace je obsažena v přiložených publikacích. K hlavním částem práce patří kapitola
III., zaměřená na použitý materiál a metody zpracování, kapitola IV., obsahující výsledky a
diskuzi. Tato kapitola je postavena na výstižném shrnutí publikovaných článků s odkazy na
přílohy 1 až 5. Závěrečná kapitola shrnuje získané poznatky a odpovídá na výzkumné dotazy.
Zvláště bych rád zmínil část Přílohy 1 -5. Tato část se skládá z 5 článků publikovaných
v kvalitních časopisech – 3 články v časopisech s IF v databázi Wos - Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology (IF 2,37, Q1 Paleontologie, Q2 Fyzická geografie), Holocene (IF 2,4 Q2 Fyzická geografie), Geografie (IF 0,7 Q4 Geografie). L. Vejrostová je ve
2 příspěvcích na prvním místě v autorském kolektivu. Jsou přiloženy i 2 příspěvky v rámci
časopisu Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (databáze
Scopus), 1 publikován, 1 přijat do tisku. Tato publikační aktivita dokladuje výraznou kvalitu
předložených výsledků, na nichž se autorka významně podílela.
Z formálního i věcného hlediska práce splňuje požadavky kladené na doktorské disertační
práce.
Aktuálnost zvoleného tématu
Práce je směrována aktuálně k problematice interdisciplinárního přístupu k poznání paleopůd,
jak s ohledem na využití různých metodických přístupů, tak na jejich úlohu v souvislosti
s působením člověka na půdy (či krajinu) v časovém období od MIS 3 (pedokomplex PK I,
bez ovlivnění člověka) do období středověku (cca Stillfried B – spadá do interstadiálu W2/3 1

až středověk Práce tedy řeší jak použití metod a metodologie pro vzorkování pohřbených půd
a paleopůd, se zvláštním zřetelem na vzorkování pohřbených půd v archeologickém kontextu
přímo v terénu, následně laboratorní zpracování a interpretaci dat. Poznání paleopůd a
pohřbených půd, včetně jejich časového zařazení, přináší nové poznatky o intenzitě
hospodářských aktivit i charakteru přírodního prostředí v rámci vývoje krajiny.
Cíle práce a jejich splnění
L. Vejrostová si v disertační práci stanovila již výše uvedených poznávacích úkolů další
otázky, na které v práci dává odpovědi:
1. Jak účinné jsou nástroje pedogeochemie a geoarcheologie pro detekci klimatických
změn v rámci glaciálních paleopůd ve srovnání s holocenními půdami, kde lze
očekávat lidský impakt?
2. Nakolik lze použít klasické nástroje pedogeochemie pro studium antropogenních
sedimentů?
3. Nakolik jsou pohřbené tmavé A horizonty spojované s pravěkým osídlením
antropogenně ovlivněné a na kolik odrážejí klimatické změny v minulosti?
Splnění dílčích cílů je prezentováno zejména v kapitole III. Materiál a metody, IV. Výsledky
a diskuze, v přílohových publikacích.
Autorka v dostatečné míře v předložené práci prezentovala splnění stanovených cílů disertace.
Metody zpracování
Metody zpracování jsou strukturovaně diskutovány v kapitole III.2., III.3. - jak metody práce
v terénu, tak laboratorní metody a další analýzy. Tato část je spíše výčtem metod s krátkou
charakteristikou, podrobněji řeší metodické přístupy publikované články v příloze. Tato část
svědčí o velmi dobrém literárním autorčině přehledu.
Připomínka: Může autorka upřesnit, které metody konkrétně použila v terénu, které v rámci
laboratorního zpracování a které výsledky sama interpretovala v rámci multidisciplinárního
výzkumu?
Za metodický přínos považuji interdisciplinární přístup ke studiu paleopůd (pohřbených půd),
kdy využití kombinace pedogeochemických metod, mikromorfologických půdních analýz v
kombinaci s geoarcheologickými metodami umožnilo identifikovat změny environmentální
podmínek pedogeneze či sedimentace a vzájemně rozlišit její klimatické ovlivnění i
antropogenní ovlivnění.
Dosažené výsledky, připomínky
Kromě již výše zmíněného významného interdisciplinárního metodického poznatku jsou
zásadní dosažené výsledky popsány v kapitole IV. Jsou velmi výstižně popsány výzkumné
lokality (Bíňa – Čata, Brno – Přízřenice, Kly a Sowin, Česká Bělá) a ke každé lokalitě je
uvedeno výstižné resumé o dosažených poznatcích.
Z hlediska nejen poznání půdních poměru, ale i dalších aspektů vývoje krajiny v rámci změn
klimatu a vlivu člověka oceňuji zejména dosažené výsledky:
Bíňa – Čata - zkoumaná lokalita přestavuje nejucelenější pedosedimentární záznam středního
pleniglaciálu (MIS 3) v severní části Panonské nížiny. Pravděpodobně jediná známá evropská
kontinentální lokalita ukazuje projevy interstadiálů Oerel a Glinde v pedologickém záznamu.
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Brno – Přízřenice – výskyt tmavého půdního horizontu je dokladem absence povodňové
aktivity v době depozice artefaktů (neolit – doba bronzová, 4500-1000 BC), tj. po zhruba
3500 let. Je to dokladem environmentální stability, omezeného přínosu materiálu.
Kly a Sowin - Tmavé vrstvy identifikované na základě sedimentologie, mikromorfologie,
geochemie a magnetické susceptibility byly identifikovány jako výsledek opakované iluviace.
Geneze iluviálních půd je podmíněna zvýšenými srážkovými úhrny v období před depozicí
spraší v pozdním glaciálu či holocénu.
Česká Bělá - Charakter sedimentů v údolní nivě je podmíněný středověkou těžbou a
zpracováním polymetalické rudy a nadložní novověké sedimenty jsou tvořeny plošnými
splachy, rozlišení vlivu klimatu a člověka je složitější (kombinace obou faktorů).
Připomínky, poznámky k textu, otázky
s. 12, odst. 3 …formulace Územně byla oblast vymezena výzkumnými lokalitami… problém
formulace věty, nebyla vymezena oblast, byly vymezeny lokality.
s. 16, odst. 1 …..Z druhé strany časové osy je práce vymezena obdobím středověku (konec
15. století)…….Ke kterému období (roku) vztahujete konec středověku?
s. 18, odst. 1, s. 20, odst. 1, s. 23, odst. 1, odst. 2,3, s. 24, odst. 1 a další…..Autorka často
uvádí k jedné myšlence, či faktu vícenásobné citace, je vždy dobré napsat, co uvedená další
citace přináší dané problematice nového, jaký má význam v kontextu práce.
s. 25, odst. 2 ….Nízká míra eroze během doby stěhování národů ….které území má autorka
pro dobu stěhování národů na mysli, nebo se jedná spíše o obecné konstatování pro toto
období? Období stěhování národů je dosti komplikované, zejména pro Moravu a oblast
Panonské pánve.
s. 42 výzkumná lokalita Brno-Přízřenice ……Zpracovaná lokalita je pracovně nazvána BrnoPřízřenice a je lokalizována …the boundary between two cadastral territories: Brno–
Přízřenice and Modřic (Příloha 2, s. 182), v příloze 3 (s.2) je uveden již i další zkoumaný
profil východně dálnice na Bratislavu, který leží na katastru Modřic. Označení lokality na s.
42 mohlo být více shrnující a lokalizačně výstižnější.
s. 49, odst. 3 …..splachy z okolních zemědělských pozemků doplněné náhlými intenzivními
událostmi (bahnotoky). Předpokládá autorka bahnotok, jako gravitační svahový proces, nebo
jde v tomto případě spíše o extrémní působení plošné eroze?
s. 54 při čtení kapitoly Zdroje a použitá literatura, ale i v předcházejícím textu jsem nenašel
odkaz na publikace geomorfologa T. Czudka, který se dlouhodobě zabýval reliéfem
pleistocénu i holocénu, je to z důvodu, že data uváděná v jeho publikacích již nejsou zcela
aktuální?
Celkově konstatuji, že předložená práce je psána stylově čistě, s minimem překlepů a výše
uváděné poznámky a připomínky jsou určeny k diskuzi a k ev. doplnění při dalším
zpracovávání publikačních výstupů.
Závěrečné hodnocení
Předložená disertační práce je hodnotným přínosem jak k věcnému poznání tak specifikování
použití metod a metodologie pro studium pohřbených půd a paleopůd na vybraných lokalitách
při využití interdisciplinárního přístupu – tedy kombinace pedogeochemických metod,
mikromorfologických půdních analýz v kombinaci s geoarcheologickými metodami. Přístup
umožnil identifikovat změny environmentální podmínek pedogeneze či sedimentace a
vzájemně rozlišit její klimatické ovlivnění i antropogenní ovlivnění.
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Konstatuji, že předložená práce splnila stanovené cíle, splňuje požadavky kladené na
disertační práce a dokládá schopnost autorky samostatné vědecké práce. Doporučuji práci
k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu doporučuji udělit Mgr. Lence Vejrostové titul PhD.

………………………..
Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.
V Brně, 3.5.2019
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