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Předkládaná diplomová práce (DP) obsahuje 66 stran textu, 6 příloh ve formě tabulí. 

Práce je přehledně členěna na kapitolu úvodní, metodiku, geologii české křídové pánve 

(ČKP), charakteristiku samotné lokality, paleontologickou charakteristiku amonoideí, 

systematickou část (členěnou po jednotlivých rodech), biostratigrafii taxonů, batymetrii a 

závěr. Obrazové přílohy jsou zvoleny dobře, zobrazený vzorek popisovaných taxonů i jedinců 

vhodně doplňuje textovou část. 

 

Práce byla zadána na zcela nové téma, z velké části dosud nepopsaných taxonů amonitů 

svrchního cenomanu ČKP. Systematická část se opírala o publikovanou zahraniční literaturu, 

muzejní a soukromé sběry a kontrolu nálezových podmínek v terénu. Autorce se podařilo, 

díky taxonomické studii, revidovat muzejní sběry a získat materiál dosud nepublikovaných 

taxonů z ČKP. Z celkového počtu 7 popisovaných druhů a stejného počtu rodů se autorce 

podařilo zjisti 4 v ČKP doposud nepopsané taxony.  Podařilo se jí tak prokázat bohaté 

společenstvo amonitů v rámci „geslinianum zóny“ svrchního cenomanu ČKP. Toto 

společenstvo pak, na základě publikovaných dat porovnala s ostatními výskyty v Evropě a 

prokázala relativně bohatou asociaci, která z ČKP nebyla nikdy v minulosti popisována. 

Na základě vyšší taxonomické a zejména morfologické diverzity přistoupila 

k odvážnému vyhodnocení batymetrických podmínek. Ačkoliv se ukázalo, že částečně 

deformované schránky (převážně kamenná jádra) nejsou vhodným materiálem pro absolutní 

stanovení hloubkových poměrů, po získání informací z další literatury toto společenstvo 

vyhodnotila na základě přítomnosti morfologicky odlišných taxonů a provedla srovnání s WIS 

(Severní Amerika). Batymetrická kapitola je velmi pěkně zpracována. Stanovená hloubka 

moře (50-80m) v době sedimentace „pecínovských vrstev“ prucko-korycanského souvrství, 

na základě analýzy morfologických typů amonitů, je v souladu i s hloubkovými nároky 

doprovodné, zejména bentické fauny. 

Práce byla dokončena v době, kdy se díky intenzivní těžbě podařilo získat velké 

množství dalšího materiálu, který už logicky nemohl být v DP použit. Nicméně, samotná 

práce by mohla a měla v budoucnu posloužit jako dobrý základ pro vědecký článek 

v mezinárodně uznávaném periodiku.  

 

K práci mám z odborného hlediska jen minimum připomínek, mnohem více nedostatků 

je ovšem formálního charakteru (formulace, některé chyby a překlepy, nepřesné citace 

literatury, ad). Je škoda, že se nepodařilo tyto víceméně formální chyby zcela odstranit.       

Autorce se podařilo velmi dobře zorientovat v daném problému, i přesto, že se jednalo o 

poměrně vzácný a nový materiál. Andrea Cápová prokázala schopnost samostatně vědecky 

pracovat a zajímavě interpretovat získané údaje. Doporučuji proto tuto práci k obhajobě a 

hodnotím ji stupněm velmi dobře. 
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