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Diplomová práce Jarmily Bartošové byla vypracována na Ústavu geologie a paleontologie 
Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Má rozsah 67 stran textu a tří stran seznamu použité 
literatury. 
 Téma diplomové práce, kterým je stratigrafický výzkum králodvorského souvrství 
ordoviku pražské pánve, je velmi aktuální a vyplynulo z potřeby otestovat některé metody pro 
zpřesnění stratigrafie jednotky, jejíž výzkum je předmětem grantového projektu. Shodou 
okolností bylo k dispozici nové vrtné jádro, které zachycuje větší část mocnosti souvrství a byl 
zde zájem o jeho zpracování a o testovaní a použití některých, dosud v českém ordoviku 
opomíjených metodických postupů. Vznikl tak neformální tým, jehož součástí se stala uchazečka 
s nelehkým úkolem shrnout výsledky této etapy výzkumů ve své diplomové práci. Znamenalo to 
nastudovat během dvou let vybrané metody z několika oborů, zdokumentovat profily, odebrat 
vzorky, učinit nezbytná měření a pozorování a nakonec provést syntézu všech dat. 

Rád bych vyjádřil svoji naprostou spokojenost s průběhem výzkumů, psaní práce i 
s dosaženými výsledky. Předloženou studii považuji za úspěšný test předcházející novou etapu ve 
stratigrafii českého ordoviku. Výsledky jsou slibné a je to dobrý základ pro jejich odbornou 
publikaci, na které se, doufám, diplomantka bude aktivně podílet. Po formální stránce uchazečka 
pracovala pečlivě, problémy studovala do hloubky a s viditelným zaujetím a pílí. Podle mého 
názoru prokázala, že je schopna samostatné vědecké práce a že zvládla na velmi dobré úrovni 
metodickou šíři, práci s daty, jejich analýzu i syntézu a další dovednosti nezbytné pro další 
odborný růst. Byl bych velmi rád, kdyby se problematice věnovala i v budoucnosti. 

Podle kritérií pro hodnocení diplomových prací vychází celkový obraz velmi pozitivně: 
a. Scházel se s vámi uchazeč pravidelně ke konzultacím? Ano. 
b. Řešil problémy včas nebo na poslední chvíli? Včas, s dostatečným předstihem. 
c. Akceptoval uchazeč vaše rady a doporučení? Uchazečka rady a doporučení akceptovala. 
d. Dostal jste verze diplomové práce včas k posouzení? Ano. 
e. Jak pracoval uchazeč metodicky, s daty a literaturou? Zcela v souladu s běžnou praxí, systematicky a 

kriticky. 
f. Byl jeho přístup invenční, konzervativní, iniciativní, pasivní či jiný? Velmi iniciativní a v mnohém 

samostatný. 
g. Pracoval pečlivě, povrchně, ledabyle či jinak? Pečlivě. 
h. Absolvoval během studia nějakou odbornou stáž, prezentoval výsledky na konferenci, publikoval 

v odborném tisku. Ne. 
 
Závěrem konstatuji, že diplomová práce Jarmily Bartošové zcela splnila mé představy i 

zadání. Proto doporučuji její přijetí s nejlepším možným hodnocením a navrhuji klasifikovat ji 
jako výbornou. 
 
V Praze 10. září 2010 
 
 
       doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 
      Ústav geologie a paleontologie PřF UK v Praze 
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