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Diplomová práce „Odborná rekonstrukce fosilních mořských amniot“ má rozsah 93 stran 

textu se 26 textovými tabulemi a 25 tabulemi v příloze. Práce se strukturovaně člení na 8 hlavních 

částí. Přehlednost poněkud znesnadňuje dělení na množství podkapitol, což mj. vedlo k nekonzistenci 

některých podkapitol v obsahu (např. část Squamata a j.). Názvy některých podkapitol jsou na 

několika místech textu odlišné s názvy v obsahu. Stránkování je ve třech případech vinou 

dodatečného formátování posunuto. 

V úvodu je vytyčen úkol prostudování odborné literatury a vytvoření 3D vědeckých 

rekonstrukcí fosilních mořských amniot a zobrazení hydrodynamického tlaku na modelech. Kapitola 

druhá celkem srozumitelně popisuje výtvarné techniky a styly paleontologických rekonstrukcí. U 

litografické techniky byla opomenuta fáze rytí a u geologické práce by slušela bližší charakteristika 

„druhu vápence“. Užitečným kompilátem je část popisující historii paleontologické rekonstrukce a je 

jen škoda, že zde chybí některé citace, jinde se naopak vyskytují citace neuvedené v seznamu 

literatury. Lze se plně ztotožnit s názorem, že zobrazování někdejšího života pod vodou je skutečně 

velice náročné a málokterý specialista na paleorekonstrukce to dokáže. Kapitola o vývoji odborné 

rekonstrukce instruktivně na obrázcích ukazuje, jaké znaky jsou pro dané období typické. 

Čtvrtá systematická část obecně popisuje anatomii, rozšíření a způsob pohybu zástupců 

jednotlivých systematických skupin. Protože je více výkladů taxonomického dělení, bylo by třeba 

uvést zdroj podle koho je systém použit. U obecných charakteristik je nejčastěji vycházeno z učebnic 

a populárních knih Roček (2002), Špinar (1984), Gaisler a Zima (2007), Beneš (1991) a jsou doplněny 

dalšími zdroji. I když by bylo vítané pracovat s původnějšími nepřevzatými zdroji, je jasné, že by 

rozsah narostl nad rámec DP, protože toto téma je skutečně dosti široké. Přesto je však nutno 

poznamenat, že tato obsáhlá kapitola je kompilována dosti ve spěchu a množství chyb v citacích i 

nekorektností v paleontologických a anatomických termínech je skutečně vysoké a je proto obtížné je 

zde jednotlivě vypisovat. Proto jsou zde jen obecně uvedeny nejčastější prohřešky: Citování jednoho 

autora (bez a kol.), ač evidentně odkazuje na práci psanou v kolektivu autorů. Chybné uvádění roků 

publikace i chyby ve jménech autorů. Výskyt citací, které nejsou uvedeny v seznamu literatury. 

Přebírání citovaných informací v pozdějším zdroji, ale citován je onen pozdější zdroj. Časté je 

zaměňování termínů rod a druh – tedy před některými rodovými jmény je uvedeno „druh“ a před 

některými binomickými druhovými jmény je uvedeno „rod“.  Rodová a druhová jména často nejsou 

uvedena kurzívou, jinde je kurzívou uvedena vyšší systematická jednotka. Nejasné orientace (např. 



„pohybují se ondulárně v laterální rovině“ lépe: undulózní pohyb v laterálním směru nebo 

horizontální rovině…..). Nestandardní stratigrafické názvy (např. horní turon….) Tam kde to je možné, 

je potřeba kriticky zhodnocovat informace. U převzatých informací o českých nálezech mořských 

amniot je několik chyb a lze si poměrně snadno dohledat zdroje, kde je informace správná. Bylo by 

třeba se kriticky diskutovat tvrzení že „Svaly na lebce mosasaurů se rekonstruují podle recentních 

varanovitých (Russell; 1964)“ Škoda, že není podrobně diskutováno, podle jakých parametrů jsou 

odhadovány barvy jednotlivých skupin amniot. 

Výrazně kvalitněji je zpracována 5. a 6. Kapitola, které svědčí o tom, že má autor dosti jasnou 

a nepochybně správnou představu o metodice provádění rekonstrukcí, je si vědom úskalí a má 

v tomto i dobré vlastní zkušenosti. Jsou zde popsány postupy, kterými vytvářel vlastní 3D 

rekonstrukce na kterých studoval hydrodynamické modely. Tyto informace jsou velice přínosné a 

dlužno říci, že podobné téma v oboru fosilních obratlovců nebylo v našem prostředí téměř vůbec na 

odborné bázi řešeno. Autor DP prokázal, že dokáže využít výsledků hydrodynamiky pro zpětnou 

diskuzi o celkové stavbě zkoumaného živočicha.  Některé výsledky jsou skutečně překvapivé a stály 

by za další testování různých parametrů. O kvalitě a náročnosti práce nejlépe svědčí početné textové i 

přílohové tabule, které názorně ukazují mnohé výsledky. Precizní srovnání dynamických tlaků napříč 

skupinami je mimo vědecký přínos i skvělou didaktickou pomůckou pro prezentaci lokomoce fosilních 

amniot. 

Seznam literatury je dosti rozsáhlý a ukazuje, že se autor skutečně snažil získat a prostudovat 

velké množství pramenů. Nicméně samotný seznam použité literatury je sestaven neúplně, 

nekonzistentně a je občas přeházený, některé položky jsou duplicitní. 

Závěrem lze konstatovat, že dosažené výsledky po faktické stránce bohatě splnily zadání této 

DP, ale formální stránka obecných kapitol dosti zaostala a je potřeba ji v další vědecké práci výrazně 

zlepšit. Nezlepšení by ohrozilo slibnou vědeckou kariéru na tématu, které je v našem prostředí nové a 

potřebné. 
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