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Posudek diplomové práce Bc. Ondřeje Kohouta 

„Amoniti spodního a středního turonu české křídové pánve“ 

Předložená diplomová práce má rozsah 66 textových stran doplněných 6 obrázky 

v textu a jednou tabulkou a dále 23 fototabulemi. 6 stran z textu představuje seznam 

literatury, 3 legendu k fototabulím. Práce je členěná do 8 číslovaných kapitol, nečíslované 

jsou Úvod a Závěr.  

Práce je logicky členěná. V úvodu jsou jasně formulované cíle práce. Na úvodní 

pasáže kompilačního charakteru navazuje obsáhlejší část vlastních výsledků, názorů a závěrů 

autora.  Práce je psaná slušnou češtinou, občas s příliš dlouhými větami, což jsem přímo 

v práci tužkou do textu obvykle naznačil možným středníkem. Místy se vyskytuje nadměrné 

množství překlepů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Autor v odborném zpracování vychází zejména ze starších sběrů, zčásti publikovaných 

amonitů z české křídové pánve, uložených především ve sbírkách Národního muzea v Praze a 

v Chlupáčově muzeu historie Země na PřF UK.  

V systematické části za základním taxonomickým zařazením každého druhu následuje 

odkaz na vyobrazení, synonymika, stručný popis druhu, stratigrafický a geografický výskyt, 

vztahy a poznámky. V samostatné kapitole na základě materiálu J. Soukupa je vhodně 

hodnocen anomální výskyt amonitů na Kouřimsku. Sdělení o předběžném výzkumu 

nanoplanktonu doprovázejících amonity nepřinesl podstatné výsledky. Přínosnější než 

stručná kapitola paleogeografie je kapitola paleoekologie. Závěr stručně shrnuje dosažené 

poznatky.  

Předložená diplomová práce má v systematické části dosti osobité pojetí. Autor bez 

ohledu na to, že řada druhů patří k jedné a téže čeledi či podčeledi, důsledně u všech druhů 

opakuje znovu a znovu všechny základní vyšší taxony. Svérázně odděluje název taxonu od 

autora taxonu čárkou. Podobně tomu bývá v synonymice. Synonymika není vedená 

jednotně. V případě odkazu na více autorů než dva se používá et al.  

V taxonech kategorie čeledi, resp. podčeledi nejsou respektovány předepsané 

přípony. Všechna rodová jména se píší kurzívou. Poslední věty v odstavcích materiál, 

stratigrafický a geografický výskyt nejsou důsledně ukončovány tečkou. Místo názvu 

stratigrafický výskyt by bylo vhodnější použít stratigrafické rozšíření. V některých popisech se 

opakuje místo termínu hrbol – hrboly na žebrech termín vrchol (např. str. 26). Popisům by 

prospělo, kdyby byly doplněny o obvyklá měření rozměrových parametrů a vyčísleny jejich 

poměry k průměru schránek. Vedle překlepů ve jménech autorů se někdy až 

několikanásobně vyskytují překlepy v rodových a druhových jménech. 



Zpočátku jsem kontroloval, zda se v seznamu literatury nacházejí všechny tituly, na 

které odkazuje text práce. Už před systematickou částí jsem ale rezignoval. Seznam literatury 

je dosti neúplný, není veden jednotně, místy s častými překlepy. V některých případech není 

uvedeno, zda se jedná o publikovanou práci nebo jen o nepublikovaný manuskript. Překlepy 

a jiné nedostatky jsem do textu diplomové práce přímo vyznačil tužkou. 

Samostatnou část ještě tvoří fototabule. Ty obrazově dokumentují všechny 

v diplomové práci určené druhy. Fotografie zhotovil autor; většinu lze označit za velmi 

zdařilou. Některým by ale určitě pomohlo nabělení chloridem amonným. Závažnou 

připomínkou však je, že uváděná měřítka ve fototabulích neodpovídají skutečnosti. 

Fototabule jsou zmenšeny.  

Předložená diplomová práce vyplňuje dlouhou časovou mezeru, kdy naposled byli 

studováni amoniti české křídové pánve (zčásti neukončené publikovaným výstupem). 

Z tohoto hlediska je práce velmi aktuální, naznačující (což velmi vítám), že toto studium bude 

dále pokračovat. Práce přináší nové vědecké výsledky. Na druhé straně zjištěné nedostatky a 

recenzní připomínky naznačují nutnost vnitřní kázně, důslednost, jednotnost a tvrdou 

disciplínu v dodržování předepsaných náležitostí pro autory paleontologických publikací.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Význam originálních 

odborných výsledků a poznatků autora snižuje množství formálních náležitostí a chyb. 

S ohledem na tuto okolnost hodnotím práci jako velmi dobrou. 

 

V Ostravě 10. září 2018 

         Zdeněk Vašíček 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


