
 

Posudek školitele na diplomovou práci  

 

BC. VOJTĚCHA KOVÁŘE 

„SCF in Lower Palaeozoic sediments of the Barrandian area“ 

 

Posuzovaná diplomová práce sestává ze 43 stran anglicky psaného textu, které jsou doplněny 

14 obrázky (z toho 12 představují fototabule fosilií), 14 stranami použité literatury a jedním 

apendixem shrnujícím systematické zařazení všech zjištěných taxonů. Text práce je logicky 

rozčleněn do osmi hlavních kapitol.  

V úvodních kapitolách je diskutováno chápání termínu "Small Carbonaceous Fossils" (SCFs) 

včetně definice této neformální skupiny a krátce je shrnut význam jejího studia. Následují 

přehledové kapitoly shrnující geologii tepelsko-barrandienské jednotky a ke studiu vybrané 

stratigrafické úrovně. V diplomové práci byly studovány SFC z následujících úrovní a lokalit: 

pasecké břidlice (lokality Medalův mlýn v údolí Litavky, vrchy Tok a Kočka v Brdech), 

jinecké souvrství (lokality svah Vinice – za Baborským a Felbabka), letenské souvrství 

(lokalita Zbraslav), kosovské souvrství (lokality Levín a Hlásná Třebáň), dalejské břidlice 

(lokalita Pod Dračí Skálou), srbské souvrství (lokality Praha Hlubočepy a Hostim). Pro 

všechny studované stratigrafické úrovně jsou velmi kondenzovaným, ale zároveň přehledným 

způsobem shrnuty současné znalosti o litologii, biostratigrafii, fosiliích (makroskopických i 

mikroskopických) a o fosilních stopách. 

Následující dvě kapitoly pak představují těžiště práce. Nejdříve je popsána použitá laboratorní 

metodika (kapitola 5) a postupně jsou zhodnoceny nálezy fosilií získané v jednotlivých 

stratigrafických úrovních aplikací výše popsané laboratorní metodiky.  

Významné a velmi zajímavé je pak zjištění diskutované v krátké podkapitole nazvané 

Fluoritisation, která popisuje možnosti druhotné mineralizace některých typů fosilií při 

rozpouštění v HF. Autor diplomové práce prokázal velmi dobré schopnosti laboratorního 

zpracování vzorků různé litologie. Zvládl vybírání mesoskopických a mikroskopických 

objektů (= mikromanipulaci) včetně jejich následného uchovávání a dokumentace jak na 

optickém, tak elektronovém mikroskopu. Úspěšně se zorientoval v základních klasifikačních 

postupech většího počtu skupin fosilních organismů jako jsou akritarcha, skolekodonti, 

chitinozoa, různé zbytky rostlinného i metazoálního původu. 

Magisterská práce poprvé v České republice zavádí studium nové, zatím velmi málo rozšířené 

metodiky označované termínem "Small Carbonaceous Fossils" a tuto laboratorní metodiku (= 

low–manipulation HF extraction) postupně zdokonaluje a aktivně rozvíjí. V tomto směru se 

jako velmi významný ukázal pobyt V. Kováře ve Velké Británii u Dr. T. Harveye na 

University of Leicester, i práce v laboratoři za společného vedení s mgr. Jakubem Vodičkou.  

Lze konstatovat, že předložená práce přináší množství nových, v některých případech 

významných zjištění, z nichž je třeba zdůraznit: 

- zjištění druhotné fluoritizace některých typů fosilií, 

- první nález ikonické fosilie rodu Wiwaxia v jineckém souvrství, 

- první nálezy pravděpodobných zbytků ploutvenek v paseckých břidlicích, 

- první kambrické nálezy tetrádám podobných mikrofosilií s organickou stěnou mimo území 

Severní Ameriky. 

 



Autor jednoznačně prokázal schopnost kvalitní vědecké práce s fosilním materiálem s aplikací 

a dalším rozvojem znalostí postupů popsaných v literatuře. 

Diplomová práce Bc. VOJTĚCHA KOVÁŘE jednoznačně splňuje požadavky kladené na 

magisterské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením 

 

v ý b o r n ě 

 

V Praze 8. 9. 2020      prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. 


