Oponentský posudek na bakalářskou práci Anny Vaněčkové: Foraminifery spodního
devonu pražské pánve

Bakalářská práce svým rozsahem (34 stran) splňuje podmínky bakalářské práce. Taktéž
splňuje požadavek dvaceti citací, z toho deseti cizojazyčných. Jejím cílem bylo přehledně
shrnout důležité informace týkající se výzkumu foraminifer se zaměřením na nálezy
z devonských sedimentů. I toto se autorce v jedenácti přehledných kapitolách podařilo.
Nejprve obecně seznamuje s biologií dnešních foraminifer, přes charakteristiku schránky,
význačnou právě pro fosilní jedince, se plynule dostává ke stručnému přehledu o devonském
útvaru a nakonec k nálezům foraminifer z tohoto období ze světa i z Barrandienu.
Autorka prokázala, že je schopná v dostupné literatuře rozpoznat důležitá data a vytvořit
z nich smysluplný text. Jako první slabina se ukázala být snaha o složité formulace tvořením
krkolomných a někdy těžko srozumitelných souvětí, která znesnadňují pochopení hlavní
myšlenky. Například závěr tak nevyznívá dost jasně – postačilo by stručně vyjádřit hlavní
přínosy práce před opakováním cílů z úvodu. V další práci bych doporučila používat
jednoduché a jasné věty. Druhou slabinou je několik chybějících zdrojů v použité literatuře,
které byly citovány v textu. Doporučuji je doplnit v erratech připojených k této bakalářské
práci. Celkově je psaní citací ne vždy jednotné a doporučila bych v budoucnu věnovat jim
větší pozornost. Autorka by si také měla dávat pozor na správné používání názvů taxonů a
psát je i s autorem a rokem. Naopak dobře zvládnuté jsou odkazy na obrázky a tabulky, které
vhodně doplňují text, uvádí přehledně získané informace a na fototabuli jsou vyobrazeny i
první dosažené vlastní výsledky. Rešerši autorka provedla velice uspokojivě a i přes drobné
stylistické nedostatky a několik málo překlepů vidím v práci velký potenciál a velice dobrý
základ pro další výzkum – v diplomové práci.

Autorka splnila všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Tímto ji doporučuji
k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat známkou velmi dobře.
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