Posudek dizertační práce Mgr. Lenky Vejrostové

Předkládaná dizertační práce je komentovaným souborem 5 odborných článků, kde ve 2 případech je
Mgr. Lenka Vejrostová hlavní autorkou a ve 3 případech je její jméno uvedeno mezi spoluautory.
Práce odráží dlouholetou práci nejen autorky ale celého týmu odborníků na paleoenviromentální vědy.
Práce má 75 stran textu, je rozdělena do 5 částí: úvodní dvě části se zabývají stavem poznání vývoje
půd a klimatu v minulosti ve střední Evropě, třetí část se věnuje lokalitám výzkumu a použitým
metodám, čtvrtá obsahuje přehled výsledků z lokalit výzkumu a diskusi, pátá syntetizuje a zobecňuje
poznatky z jednotlivých výzkumů, na kterých se autorka podílela. Přílohu dizertační práce činí výtisky
5 publikací (periodika indexovaná na WoS a Scopus) a přehled ostatních prací autorky (příloha 6).
Dizertační práce si klade za cíl využití pedogeochemických a geoarcheologických nástrojů pro detekci
klimatických změn v rámci glaciálních půd ves rovnání s holocenními půdami, využití klasických
pedogeochemických nástrojů pro studium antropogenních sedimentů a zjistit míru antropogenního
ovlivnění při vzniku pohřbených tmavých horizontů.
Práce zpracovává tři různé tematické celky: tématiku sprašových sérií na příkladě lokality Bíňa-Čata,
tématiku tmavých neolitických horizontů na lokalitě Brně-Přízřenicích a texturních iluviálních vrstev
na lokalitách Sowin a Kly.
K předložené práci mám následující dotazy a připomínky:
1. V práci není nikde uvedeno, jaký podíl měla autorka na jednotlivých publikacích. Prosím, aby
během obhajoby uvedla, jakým způsobem se podílela na výzkumné práci, které metody sama
prováděla a jaký podíl má na předložených publikacích.
2. Upozorňuji na odlišný název práce uvedený na titulní straně dizertační práce a autoreferátu.
Prosím o ujasnění, který název práce je správný a proč. (Dizertační práce: Pohřbené půdy
jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk;
Autoreferát: Pohřbené půdy jako odraz člověka, klimatu a krajiny od svrchního pleistocénu po
středověk; obdobně v anglickém názvu).
3. Práce L. Vejrostové užívá termín paleopůdy. Termín paleopůda však česká paleopedologická
literatura, jakkoli malé množství jí je, nezná. Jedná se o termín přejatý z anglosaské

odborné literatury - paleosols. Termín paleopůda nelze chápat jako chybný, ale uvítala
bych jeho obsáhlejší diskusi především ve stínu terminologie uváděné Smolíkovou (1990).
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Smolíková (1990) termín paleopůda neužívá, tak jak autorka uvádí a str. 19 své
práce. Definice, která je uvedena na str. 12, je tak široká, že se s nadsázkou do ní vejdou
v podstatě všechny půdy. Kapitola 2.2 (str. 19) odkazuje na výukovou prezentaci Galbraith
(2011) o pohřbených půdách, paleopůdu či anglicky paleosol nedefinuje. Autorka

používá často matoucí spojení „paleopůdy a pohřbené půdy“, stejně tak název práce
hovoří o pohřbených půdách.
4. V kapitole 3.1. je popisován vývoj půd a jako příklad půd v raném holocénu je uvedena
černozem. Jaké jiné půdní typy se mohly v raném holocénu vyskytovat? Jaké půdní typy, tak
jak je známe dnes, existovaly či naopak neexistovaly vůbec? Jak se pod vlivem člověka
měnila variabilita půdního krytu v holocénu?
5. Na základě zkušeností ze své práce, které použité metodické přístupy by autorka ohodnotila
jako nejvíce přínosné, a které naopak spíše jako doplňkové, při studiu lidského impaktu na
vývoj půd?

***

Celkově hodnotím dizertační práci jako obsáhlou a vhodně strukturovanou. Silné pozitivum práce
vidím především ve snaze o úspěšné sladění pedologických a geoarcheologických přístupů
v obtížných výzkumných otázkách. Multidisciplinární přístupy se vhodně navzájem doplňují. Autorka
prokázala schopnost samostatné vědecké práce a podle mého názoru splnila nároky kladené na
dizertační práci.
Předloženou dizertační práci doporučuji k obhajobě.

RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D.

V Praze, 6.5.2019
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