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Odborná rekonstrukce teropodních dinosaurů 
 

Předkládaná bakalářská práce (BP) obsahuje 35 stran textu, 13 obrázků s vysvětlivkami 
vložených v textu, 2 informační boxy doplněné o 4 obrázky a 7 stran obrazových příloh 
(složených ze 17 originálních skic a rekonstrukcí). Práce je přehledně členěna na kapitolu 
úvodní,  na kapitolu týkající se historie a technik používaných při odborných rekonstrukcích, 
dále pak kapitolu o charakteristice teropodů, kapitolu materiálu a metodiky, kde jsou 
rozebrány specifika rodu Carnotaurus, použitého k exemplární rekonstrukci a části závěru  
a použité literatury. Na závěr jsou připojeny tabule s praktickými výsledky: rekonstrukce 
teropodního dinosaura druhu Carnotaurus sastrei. Obrazové přílohy jsou zvoleny dobře, 
převzaté řádně ocitovány a zdařilé rekonstrukce vhodně doplňují textovou část. 

 
Práce byla zadána jako pokus o proniknutí do problematiky odborné rekonstrukce 

fosilních živočichů, která byla zaměřena na teropodní dinosaury, konkrétně rod Carnotaurus, 
jehož repliku kostry měl autor k dispozici. Bylo využito výrazného výtvarného nadání autora 
a zároveň jeho zájem o popularizaci paleontologie, aby kromě teoretického základu  
o metodách rekonstruování vzhledu fosilních obratlovců a kompilaci paleontologických dat  
o skupině Theropoda, vytvořil i originální obrazovou rekonstrukci výše zmíněného dinosaura. 

V první řadě shrnul historii a vývoj technik používaných při rekonstrukcích. Na základě 
získaných informací se rozhodl poté výsledek vyhotovit pomocí několika technik, kdy pro 
skici použil pérovku a tužku a pro konečné řezy a pohybové studie pak tužku a pastel.  

V druhé fázi pak shrnul obecná anatomická, fyziologická a paleoekologická data týkající 
se celé skupiny teropodů. Vzhledem k velké druhové diverzitě celé skupiny se zaměřil hlavně 
na informace týkající se využití při vlastním sestavování rekonstrukce. Díky tomu si vytvořil 
přehled o variabilitě vzhledu jednotlivých zástupců skupiny a zároveň mohl doplnit 
informace, které mu při rekonstruování konkrétního zástupce chyběli.  

V rámci metodiky a materiálu shrnul dostupné informace o druhu Carnotaturus sastrei. 
Prostudoval podrobně anatomii kostry na modelu dostupném v Chlupáčově muzeu historie 
Země (CHMHZ). Zde bych vyzdvihl i samostatné zajištění originální literatury, kterou bylo 
velmi těžko dosáhnout běžnými elektronickými informačními kanály. Diky tomu se autor 
dostal i k nálezovým informacím o vlastní fosílii daného dinosaura, které přispívají 
k podrobnější rekonstrukci vzhledu (otisky kůže, charakter sedimentu a tím i životního 
prostředí, atd). Na základě těchto vstupních dat si mohl stanovit postup při vytváření vlastní 
rekonstrukce, který je zde též uveden.  

K práci mám jen minimum připomínek, víceméně formálního charakteru (např. Ústav 
geologie a paleontologie je uveden jako Katedra..., posun číslování obrázků v informačních 
boxech a na několika místech v Literatuře jsou nevhodně použité zkratky pp.).  

 
Autorovi se podařilo velmi dobře zorientovat v daném problému, přestože jeho 

náročnost je umocněna výrazně interdisciplinárním charakterem práce, kde je, kromě 
geologicko-paleontologické erudice, nutné se orientovat i v nepřírodovědném oboru, jakým je 
výtvarné umění a s tím související výtvarnická zručnost a představivost. Vlastní praktické 
výsledky (=obrazové rekonstrukce) práce budou využity v praxi, jako doprovodné informace 
k replice kostry karnotaura v expozici CHMHZ. Doporučuji tuto práci k obhajobě a hodnotím 
ji výborně. 
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