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Lukáš Tisoň
Ichnológia na rázcestí: súčasný stav koncepcie ichnofácií
Ichnology on crossroad: state of art of ichnofacies
Bakalářská práce „ Ichnológia na rázcestí: súčasný stav koncepcie ichnofácií“, kterou
předkládá Lukáš Tisoň, byla vypracována na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK v Praze
pod vedením RNDr. Radka Mikuláše, DSc. a konzultanta prof. RNDr. Oldřicha Fatky, CSc.
Práce je psána ve slovenském jazyce, zahrnuje 53 stran textu a 15 obrázků, je rozdělena do 6
samostatných kapitol. Kapitoly 3 a v malé míře i 4 jsou dále členěny logickým způsobem do
podkapitol. V kapitole 6 (Literatúra) uvádí autor celkem 49 položek.
Cílem práce bylo přehledným způsobem shrnout stav a dosavadní vývoj názorů na model
ichnofacií, vysvětlit jejich princip a přínos pro správné interpretace paleoprostředí.
Je zřejmé, že zvolené téma je velmi náročné na pochopení a orientantaci ve značném
množství informací. Navíc obor stojí na rozhraní několika vědních oborů, paleontologie,
sedimentologie a etologie aj.
Podaný přehled jednotlivých ichnofacií a jejich popis je výstižný a celkově přehledný. Z textu
je patrné, že autor pochopil zpracovávanou látku a neopisuje pouze statě z knih.
Přesto doporučuji
- více dbát na vyváženost vnitřního uspořádání a jeho obsahu u popisů jednotlivých
ichnofacií. Měl by být sjednocen způsob popisů. Někde je uvedeno, kdy a kým,
případně na jakém základě byla ichnofacie definována a případně
revidována/upravena (pokud byla), jinde je pouze zmíněno, že k tomu došlo.
- dbát na správnou citaci zdrojů. U „Knaus, D & Bromley, R. G.(2012)” jde o editory
obsáhlého díla (více než 900 stran), kde je u příslušných odkazů nutné citovat
odpovídající jednotlivé kapitoly včetně jejich autorů, nikoli celou knihu, i navzdory
tomu, že se seznam použité literatury značně rozroste.
- literární zdroje v seznamu použité literatury uspořádat podle jména, podle jmen
spoluautorů a pak podle let vydání.
Vzhledem k tomu, že je práce psaná slovensky, nemohu se vyjadřovat k jazykové kvalitě.
Nicméně chci zdůraznit, že práce je čtivá a dobře srozumitelná pro čtenáře.
I přes výše uvedené drobné nedostatky předložená bakalářská práce L. Tisoně v plné míře
splňuje kriteria požadovaná pro bakalářské práce na PřF UK a proto ji doporučuji k
obhajobě a navrhuji ohodnotit známkou výborně.
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