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Předložená bakalářská práce s názvem „Jurský vápnitý nanoplankton severních Čech“ 

obsahuje celkem 26 stran textu, včetně přiložených obrazových příloh, schémat a citací 

literatury. Je členěna na kapitoly, které jsou pro lepší orientaci v textu číslovány. 

 Bakalářská práce je rešerší shrnující dosavadní znalosti o jurském vápnitém 

nanoplanktonu (zejména kokolitky) v souvislosti s výskytem v oblasti severních Čech. 

Autorka práce charakterizuje skupinu vápnitého nanoplanktonu z hlediska ontogeneze, 

ekologie, ale rovněž poukazuje i na důležitost skupiny pro účely biostratigrafie v severních 

Čechách. V práci je v jednoduchosti popsána i morfologie a také geneze vzniku fosilního 

materiálu, jak ho obecně známe dnes. Důležitou součástí práce je shrnutí rozšíření jurského 

vápnitého nanoplanktonu v Evropě. V práci je uvedena charakteristika oblasti výskytu 

jurských sedimentů a ve stručnosti je nastíněna i jejich litologie. 

 Autorka v předložené práci ukázala dobré schopnosti a orientaci s literaturou týkající 

se tématu. Popis skupiny z hlediska morfologie je velmi zdařilý, a doplněn obrázky, které 

usnadňují pochopení dané problematiky.  

Důležitou součástí práce je kapitola pojednávající o vývoji vápnitého nanoplanktonu 

během jury, v návaznosti na rozšíření skupiny v rámci Evropy. Zároveň je kapitola doplněna 

schematizovanými tabulkami. 

Bakalářská práce působí jako zdařilá, nicméně se autorka dopustila několika, zejména 

gramatických, avšak dle mého názoru, zbytečných nedostatků. Většině z nich by se dalo 

předejít pouhým pozorným čtením textu. Občasné vypadnutí písmenka v textu bych zde 

hodnotit nechtěl, protože to se jistě stává téměř každému. Nicméně v anglické verzi abstraktu 

bych v názvu kapitoly požadoval anglickou verzi, tedy slovo abstract psáno s „c“, naopak na 

str. 4 by ve slově mikrofibrilární měl být použit český obrat, psáno s „k“. Město Krásná Lípa 

píše autorka jednou s malým „l“ a podruhé s velkým. Tyto nedostatky by měly být v textu 

sjednoceny. V celé práci by měla být rovněž sjednocena forma odstavců.  

Str. 2. - třída Cocolithophyceae by měla být v textu psána obyčejně, bez kurzívy. 

Str. 6. - (W. britannica) pokud autorka uvádí určitý druh poprvé, měl by být uveden 

celý název, až poté lze rodové jméno psát pouze s počátečním písmenem. 

Str. 10. – v citaci Chlupáč et al. chybí rok vydání knihy. 

Dále se v textu jedná o poněkud neobratná spojení, vybírám např.: chladnomilná 

provincie – pokud je autorkou uvedena jako chladnomilná, mělo by být uvedeno pro koho 

nebo proč. Obrat „Salinita oceánu je ovlivněna kvůli odtoku říční vody“ bych spíše nahradil 



„přítokem“ říční vody… Vindelický hřbet se nerozkládal v západní Evropě, bylo by dobré 

lépe charakterizovat jeho polohu. „Dolomity mají až 100 metrů mocnost“. Tedy volil bych 

termín 100m mocné dolomity, nikoliv 100m mohutné … 

Největší nedostatek této práce však spatřuji ve skutečnosti, že autorka v celé práci 

uvádí pouze vápnitý nanoplankton v rámci Evropy, nezmiňuje se ale vůbec o výskytu v České 

republice. Pokud u nás tato skupina prozatím nebyla nalezena a zdokumentována, mělo by to 

být uvedeno v úvodu, případně v závěru. Pokud tato skutečnost nebyla v textu uvedena, zdá 

se mi být název bakalářské práce značně zavádějící. 

 V případě více autorů některých prací je dobré v kapitole citované literatury užívat 

ustálený zvyk citovat prvního autora a s ním ostatní jako kolektiv. Např. Chlupáč, I. et al. 

(2002), Sahagian, D. et al. (1996) nebo česky Chlupáč, I. a kol. (2002), Sahagian, D. a kol. 

(1996) a to sjednotit v celé kapitole.  

Z hlediska obsahového však předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na 

tyto práce a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

8. 9. 2012 

 

         Mgr. Jan Hrbek 

 


