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 Předložená bakalářská práce sestává z 35 stran textu, 2 boxů, 13 textových obrázků a 7 

obrazových tabulí se 17 originálními rekonstrukcemi. Seznam použité literatury má 50 položek (ve 

skutečnosti autor prostudoval přes 80 časopiseckých článků a knih) a 12 internetových odkazů.  

 Velmi obtížné zadání předložené práce na rozhraní vzdálených skupin odborných oborů – 

paleontologie a výtvarného umění směrované na aktuální téma bylo beze zbytku splněno. Práce je 

zcela původní, vypracovaná s použitím velikého množství (viz úvod) pramenů, převážně v anglickém, 

ale i ve španělském jazyce. Z textu i podle mých znalostí na mnoha místech vyplývá, že autor toto 

enormní množství literatury (je tam i mnoho knih, nejen krátkých článků) opravdu přečetl. Nejedná se 

tedy jen o pouhé „vyšperkování“ práce, jak se tomu v bakalářských pracích nezřídka děje. Struktura 

předložené práce je logická a vyvážená, logicky je i členěna do jednotlivých kapitol a odstavců. Text 

je odborně na výborné úrovni, výstižný a čtivý jen s drobnými stylistickými nedostatky. Celkový 

rozsah je danému tématu přiměřený. Obrazové přílohy vhodně doplňují text. Zcela výjimečné jsou 

obrazové tabule s autorovými vlastními rekonstrukcemi druhu Carnotaurus sastrei ze sbírek 

Chlupáčova muzea ÚGP PřF UK. Prokazují autorovo nevšední nadání pro výtvarnou práci, stejně jako 

precizní odbornou anatomicko - paleontologickou průpravu. Zejména hodnotné je to, že vycházejí 

z podrobného studia a měření přesného odlitku kostry daného dinosaura, a nejsou jen jakousi variací či 

odvozením z již publikovaných paleontologických rekonstrukcí různých dinosaurů, jak se to často 

dělává. Za povšimnutí stojí i v úvodu nepříliš nápadně zmíněné praktické zaměření celé práce na 

vytvoření moderní obrazové rekonstrukce unikátního odlitku kostry pro účely našeho muzea. 

Zajímavé, zejména pro paleontology, a odborně dobře fundované jsou i ty části práce, v nichž se 

hovoří o historii a výtvarných technikách užívaných v paleontologických rekonstrukcích. Jako celek 

působí předložená práce po všech stranách velice pěkným dojmem.  

 Během svojí více než čtyřicetileté pedagogické kariéry jsem se setkal jen s malým počtem tak 

pěkných prací, a to nejen bakalářských, jako je práce K. Cettla. Vysoko přesahuje předpisy 

požadovanou úroveň bakalářských prací. Vynikající dojem trochu kazí formální nedostatky, i když 

nepříliš závažné a početné. Jsou to například pravopisné chyby, jako i místo y a naopak, tuž místo tuš 

apod. Je jich sice méně než v bakalářských a diplomových pracích průměrně bývá, ale jsou. Také náš 

Ústav geologie a paleontologie již dlouho není katedrou. Citace obrázků v textu místy číselně 

nesouhlasí. A „nejzávažnější“ nakonec: v textu je mnohem více odkazů na studovanou literaturu než 

v seznamu na konci práce. Ty navíc jsou sice uvedeny plnou citací i se stranami, ale to formálně patří 

do seznamu a v textu se má objevit jen autor a letopočet. I v seznamu prostudované literatury se 

objevují drobné formální nedostatky – např. 550 pp. na místo p. 1-550 apod. 

 Předložená bakalářská práce K. Cettla nejen splňuje, ale vysoce přesahuje kriteria požadovaná 

pro bakalářské práce na PřF UK a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit známkou 

výborně. 
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