
Oponentský posudek diplomové práce „Amoniti „geslinianum zóny“ v české křídové 

pánvi“ – autor Andrea Cápová 

 

Předložená diplomová práce autorky A. Cápové má celkem 66 stran a 6 obrazových tabulí 

s vysvětlivkami. 

Hlavním cílem předložené práce bylo popsat diverzitu relativně málo známého společenstva 

svrchnocenomanských amonitů z oblasti české křídové pánve. Práce vychází především ze 

starších sběrů, uložených na Přírodovědecké fakultě UK Praha, v Národním muzeu Praha a 

v soukromých sbírkách pana Pavla Svobody z Kralup n.V. a blíže nespecifikovaných 

pracovníků lomu Pecínov a také z jejích vlastních sběrů. 

Tito amoniti patří v české křídové pánvi k poměrně vzácným fosíliím, ale, jak uvádí autorka 

diplomové práce, může se tato skutečnost v budoucnosti změnit, a to zejména v souvislosti 

s těžbou v lomu Pecínov. 

Autorka rozdělila svou práci do sedmi nosných kapitol, které doplňují úvod a závěr práce a 

seznam použité literatury. 

V kapitole „Metodika“ popisuje autorka poměrně podrobně postup své práce a seznamuje 

s metodami studia této skupiny amonitů. Z popisu vyplývá, že autorka uvedené metody 

použila a dobře je zvládla. 

Kapitola věnovaná geologii a stratigrafii české křídové pánve vychází z obecně uznávané 

práce Čech a kol. (1980), i když tato není přímo citována. Není to sice kardinální chyba, ale  

autorka by si do budoucna měla být vědoma toho, že první práce o dané problematice by měla 

být citována v plném rozsahu. 

V kapitole věnované geologické charakteristice lomu Pecínov  autorka dokázala, že dobře 

dovede pracovat s citovanou literaturou a že i ona sama dokáže přispět ke geologickému 

poznání jednotlivých lokalit. Škoda, že na obr. č. 4 je jí avizovaná, červeně označená, hranice 

velmi nezřetelná. Na str.11 je pak použito dělení spodních vrstev české křídové pánve 

v rozporu s prací Čech a kol. (1980) a v souladu s navrženým členěním těchto vrstev podle 

práce Ziegler (2003), tj. perucké souvrství a korycanské souvrství, aniž by byla tato práce 

citována. Velmi dobře je pak zpracováno fosilní floristické a faunistické společenstvo lokality 

a interpretace zdejšího paleoprostředí. 

Kapitoly „Amoniti“ a „Systematická část“ jsou zpracovány pečlivě. Přesto se domnívám, že 

autorka se měla podrobněji věnovat synonymice jednotlivých druhů a také uvést, kde jsou 

jednotlivé exempláře uloženy. To je totiž dost zásadní věc pro další případné badatele v tomto 

oboru, ale i v oborech jiných. 

Dobře je zpracováno rozšíření taxonů popisovaných amonitů na hranici cenoman-turon a také 

bathymetrie jednotlivých druhů do společenstva „geslinianum“ přináležejících. Tady se 

projevil zájem autorky o celkovou problematiku paleoekologie české křídové pánve. 

Doporučuji autorce, aby se této problematice i nadále věnovala a kromě amonitů si všímala i 

ostatních živočichů a porovnávala své znalosti o jedné skupině organismů s dalšími 

skupinami.   

V kapitole Závěr pak autorka shrnuje výsledky své práce. Už jen přesné zařazení jednotlivých 

nálezů amonitů do druhů je vizitkou dobré práce autorky. Škoda jen, že „trochu“ je na štíru 

s českým jazykem a formou některých citací (některé jsou neúplné, u citace práce 

Westermanna pak chybí datum vydání práce). Další chyby jsem autorce vytknul již ve výše 

uvedeném textu. 

Závěrem konstatuji, že předložená práce odpovídá nárokům kladeným na tento typ prací na 

Karlově universitě v Praze a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím jako velmi dobrou. 
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