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Bakalářská práce Moniky Luptákové byla vypracována na oddělení paleontologie Ústavu 

geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Práce je 

rozdělena do 6 základních kapitol (počítáno bez části odkazů na literární zdroje), má 28 

číslovaných stran, z toho 21 stran textu a 7 stran použité literatury. Text je doplněn 9 obrázky 

v textu. 

 Cílem předložené práce bylo vytvořit základní přehled o fosilních společenstvech, 

které se vyskytují v jedné z historicky dlouhodobě zkoumaných jednotek barrandienského 

ordoviku, a zasadit publikované poznatky do širšího kontextu. Účelem také bylo, aby se 

studentka naučila pracovat nejen s moderní literaturou, ale i s rozsáhlými historickými 

prameny publikovanými v různých jazycích a byla schopna velice různorodé informace 

kriticky zhodnotit a zasadit je do logického kontextu a vytvořit moderní analýzu 

publikovaných poznatků. Tohoto cíle bylo podle mého dosaženo. 

 Studentka připravovala bakalářskou práci systematicky a důkladně během komfortně 

dlouhého období. Na začátku jsme se domluvili, že budu dostávat text postupně po 

jednotlivých kapitolách. Přesně tak se to také od začátku do konce dělo a já jsem dostával 

jednotlivé části s dostatečným časem na přečtení a následnou konzultaci. Bakalářská práce 

(snad poprvé v mé školitelské kariéře) vznikala gradualisticky a nikoliv punktualisticky. A co 

bylo opravdu velmi příjemné, že veškeré poznámky a připomínky studentka zohlednila při 

psaní následujících kapitol a vyhýbala se opakovaní stále stejných chyb. Takže hlavní posun v 

psaní odborného textu udělala studentka hned na začátku a počet připomínek s dalším textem 

mohl exponenciálně klesat. Nutno ovšem konstatovat, že studentka si již do začátku přinesla 

určitý dar psát čtivě. Texty, které jsem dostával k připomínkám, působily od počátku určitou 

lehkostí a na třetí ročník a nečekanou vyzrálostí. Její schopnost vytáhnout z textu podstatné a 

vyjádřit maximální informační obsah v maximálně stručném textu bez zbytečného balastu 

bylo překvapující. Jako školitel jsem tak měl vlastně jednoduchou úlohu a průběh vzniku 

bakalářské práce Moniky Luptákové považuji za modelový příklad ideálního školení studenta. 

 Závěrem mohu konstatovat, že bakalářská práce prokázala velkou píli a zaujetí 

uchazečky. Rovněž jasně dokládá, že uchazečka umí pracovat s literaturou, zpracovat 

publikované údaje a v ucelené podobě je vyzrálým způsobem prezentovat. Podle mého názoru 

bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a je slibným předstupněm 

případné diplomové práce. Předloženou bakalářskou práci Moniky Luptákové proto 

jednoznačně 

  

doporučuji přijmout k obhajobě. 
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