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Autorka se v diplomové práci pokusila kriticky revidovat druhy rodu Didymograptus , které byly dosud popsány 
ze šáreckého souvrství pražské pánve.  V úvodu vytvořila rozsáhlou rešerši názorů a informací o šáreckém 
souvrství. Ta působí poměrně propracovaným dojmem, má víceméně logickou strukturu a nezasvěcenému 
čtenáři poskytuje určitou představu, co to vlastně to šárecké souvrství  je.  V další rešeršní části se autorka 
zabývá  historií a taxonomií graptolitů s bližším vysvětlením toho, co jsou pendentní didymograptidi. 
Následuje vlastní výzkumná část, zaměřené na biometrické  údaje didymograptidů včetně  komentářů k jejich 
deformacím, způsobům zachování  a konečně i případné synonymizaci dříve popsaných druhů. 
Práce má logické členění, je  rozsáhlá (78 stran) a svědčí o snaze autorky podat co nejucelenější  výstup  
k původnímu zadání a cílům výzkumu.  
 
V práci je však řada   formálních a v menší míře i věcných, byť možná diskutovatelných chyb. 

• Z formálních bych obecně vytkl   na mnoha místech nedůslednost ve využívání kurzivy (italiky) u 
vědeckých názvů. Někde chybí (str.  58, 64), jinde, např. u zkratek sp. a  cf. naopak přebývá. 

• Jsou zde odkazy na tabulky uvedené v textu jen …. Až v kontextu s umístěním a textem  je jasné, o jaké 
tabulky se jedná. 

• U tabulí mi chybí název druhu, který tabule vyobrazuje. 
• Autorka někdy používá koncovku  –ian u stupňů jinde nikoliv. Vznikají pak novotvary typu floianu, 

frasnianu vedle např. givetu (str. 10). 
• Místo Graptolithina je zde použit překlep Graptholithina ( (str. 21) 
• Na některých místech je rozjeté řádkování nebo vsunuta  mezera; zde si nejsem jistý, zda to není chyba 

mého pdf prohlížeče, pracoval jsem jen s elektronickou verzí. Možná i proto jsou neúplné popisky u 
tabulky na str. 27. 

• Autorka  na některých místech nezvládla gramatiku českého jazyka, např. str.  karbonáty… ukazovali, 
druhy... jsou běžní (str.  20), nebo synonimizace (str. 33).  

• Jsou zde další překlepy, např. dalamanitidních trilobitů (str. 20).  
• Na str.  30 slovo že nedává smysl. 

  
Z věcných chyb bych uvedl, že místo inartikulátní brachiopodi bych doporučoval lingulátní  ramenonožci. 
Autorka přešla (je mi to trapné napsat…) práci, ve které jsou revidováni oni lingulátní ramenonožci šáreckého 
souvrství; správně, místo Palaeoglossa debilis by proto mělo být Wosekella debilis (viz  Mergl 2002). 
Nesdílím názor, zde připisovaný V. Havlíčkovi, o výskytu  tzv. nocturnelliového společenstva v šáreckém 
souvrství  (str. 17) – i když to, paradoxně, může být pravda, jak ukazují poslední nepublikované nálezy. 
Možná bych mohl uvést i další nedodělávky, ale toto snad stačí. 
Mám-li tedy shrnout svůj dojem z práce,  je patrné, že autorka ne zcela dotáhla do dokonalosti závěrečnou 
redakci textu.   Přesto odvedla rozsáhlou  rešeršní  i  taxonomickou práci, své výsledky dokázala zhodnotit, a 
shrnout do závěrů.  
Protože tedy práce splňuje všechny požadavky na tento typ kvalifikační práce, doporučuji ji k obhajobě.  Jako 
stupeň hodnocení doporučuji velmi dobře, ale v závislosti na průběhu obhajoby  budu akceptovat i hodnocení 
odlišné. 
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