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Oponentský posudek na bakalářskou práci Jany Frojdové 
„Karbonské tropické ekosystémy euramerické provincie“ 

 
 
V předkládané bakalářské práci, jejíž vyhotovení muselo od autorky vyžadovat 
značné úsilí, zpracovává Jana Frojdová obrovské množství informací; jen seznam 
literatury obsahuje více než 120 položek! Otázkou nicméně zůstává, do jaké míry text 
práce odpovídá jejímu velice široce pojatému zadání, resp. zdali název práce věrně 
odráží její obsah. V této souvislosti bych určitě nahradil „karbonské tropické 
ekosystémy“ v názvu spojením „karbonská tropická vegetace“, protože například 
živočichů si autorka vůbec nevšímá. Trošku mne taky mrzí, že přestože je v názvu 
„euramerická provincie“, jejíž byl Český masív v karbonu součástí, jsou české práce 
prakticky přehlíženy. Výjimkou jsou 4 citované učebnice, dvě populárně-naučné knihy 
a jediný odborný článek od jinak velmi publikačně plodné „karbonské mafie“, a to 
navíc ‚pouze‘ z časopisu Vesmír. Tato skutečnost je pro mne navíc nepochopitelná 
proto, že přímo školitel bakalářské práce se k některým autorkou převzatým 
interpretacím kriticky vyjadřuje ve svých publikacích (např. Opluštil a Cleal 2007 a 
jejich kritický pohled na diagramy prezentované Phillipsem a kol. 1985). Jejich 
zohlednění by pak jistě prospělo celé bakalářské práci. 
 
Vlastní text práce je logicky členěn, kdy autorka nejdřív charakterizuje karbon jako 
období, pak podává výčet jednotlivých typických taxonů, posléze je charakterizuje 
v souvislostech coby jednotlivé vegetační typy a nakonec popisuje klimatické změny 
a jejich vliv na rostliny. Do textu jsem přímo při čtení vpisoval svoje opravy a 
poznámky, tyto pak povětšinou nejsou součástí tohoto posudku a budou probrány až 
přímo s autorkou. Některé chyby se však opakují, zaslouží si tak, aby byly krátce 
zmíněny ve formě tří obecnějších odstavců:  
 
1) Způsob práce s literaturou 
V případě citování dvou autorů navrhuji všude nahradit „et“ českým „a“. Použité 
zdroje u obrázků nejsou často jednoznačné (pouze webový odkaz u 
paleogeografických map nebo „Taylor et Taylor 2009“ pro rekonstrukce rostlin), navíc 
by se autorka měla snažit o citování původních pramenů v případě paleobotanických 
rekonstrukcí (např. Morgan 1959 v případě rekonstrukce kapradiny typu Psaronius). 
Některé části textu jsou zcela bez odkazů (např. první odstavec u 5.2., či celá část 
5.4.), což budí falešné zdání, že se jedná o autorčiny původní myšlenky. Konečně 
nevím, zdali je formátování seznamu literatury do dvou sloupců přípustné. 
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2) Nevhodná slovní spojení 
Některá slovní spojení, jako např. „docházelo k relaxaci orogénu“ (str. 3), „naznačují 
velkou investici do pohlavního rozmnožování“ (str. 16), „volně dispergovaných 
výtrusů“ (str. 26), „vysoko-rozsahové fluktuace“ (str. 27), stejně jako zbytky 
anglických výrazů (vines, marattialen, canopy) ukazují na fakt, že autorka převzala 
některé obraty z původního anglicky psaného textu bez toho, aby se je snažila 
převést do srozumitelné české podoby. České označení anglického „coal-balls“ coby 
„petrifikované rašeliny“ je pak jistě nepřesné a nevystihuje jejich podstatu; zde bych 
navrhoval přesnější a užívanější název „dolomitické konkrece“. Konečně slovo 
„mokřad“ je mužského rodu a skloňuje se podle vzoru „hrad“ :-) 
 
3) Odborné nepřesnosti 
Vzhledem ke svojí specializaci jsem logicky největší počet sporných tvrzení našel 
v části, která podává výčet jednotlivých rodů, resp. druhů. Krátce k některým z nich. 
U plavuňovitých rostlin, kterým je pravděpodobně pod vlivem školitelova zaměření 
věnována největší pozornost, bych „samičí rostliny“ (str. 8) nahradil souslovím 
„samičí šištice“, aby čtenář nepovažoval dvoudomost plavuní za jednoznačně 
prokázanou; na stejné straně pak pozor na „semena“ a možnost „oplodnění“ 
sporofylů! Kapradiny jsou nesmyslně děleny na „malé“ a „velké“, přestože zde musí 
být jednoznačně zohledněn systematický přístup, tj. dělení na kapradiny 
zygopteridní, eusporangiátní (resp. řád Marattiales) a leptosporangiátní. Označení 
„semenné kapradiny“ je nepřesné, protože evokuje, že se jedná o kapradiny, což 
není pravda – navrhuji přesnější český název „kapraďosemenné rostliny“. Konečně 
v rámci symetrie s ostatním textem bych místo označení „Walchie“ navrhoval prostě 
„jehličnany“. Celkově v této části dochází často k zaměňování rodových označení 
v úzkém (popisujícím jednotlivé orgány) a širokém (popisujícím zrekonstruovanou 
rostlinu jako celek) slova smyslu, a tak ne úplně zasvěcený čtenář, jako třeba já :-), 
má někdy problém se zorientovat. Tento důležitý aspekt paleobotaniky, který autorka 
správně vystihuje v části o stromovitých kapradinách typu Psaronius (poslední věta 
na str. 12), by měl být celému textu předřazen a v jeho rámci potom bezvýhradně 
ctěn. 
 
Přes výše zmíněné výhrady Jana Frojdová prokázala schopnost samostatné práce 
s vědeckým textem a ve výsledku odevzdala dobrou a zajímavou bakalářskou práci, 
kterou tímto doporučuji k obhajobě. Napříště bych ji snad jen poradil těsnější 
propojení se školitelem a jeho odbornou publikační činností. 
 
 

 
V Praze, dne 12. září 2011  
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