
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE MARTINY NOHEJLOVÉ 

Ontogenetický vývoj eokrinoidních ostnokožců kambria barrandienské oblasti 

 

Předloženou diplomovou práci tvoří 56 textových stran se 14 vyobrazeními a 6 tabulkami, které 

jsou doplněny 9 stranami použité literatury a 17 obrazovými tabulemi. Textová část diplomové práce 

je rozdělena do 8 kapitol.  

V úvodní části diplomové práce se autorka nejprve zabývá výskytem kambria v Českém masivu 

se zaměřením na příbramsko-jineckou a skryjsko-týřovickou pánev včetně přehledu historického, 

stratigrafického a paleontologického poznání těchto oblastí. Následující kapitolu tvoří obecná 

charakteristika ostnokožců, na kterou navazuje kapitola o Eocrinoidech. Tato kapitola je členěna do 

podkapitol týkajících se morfologie, ontogeneze a systematiky eokrinoidních ostnokožců.  

Tyto kompilační kapitoly následuje krátká kapitola představující metodiku práce a studovaný 

materiál. Následující kapitola věnovaná systematice rodu Akadocrinus Prokop, 1962 zahrnuje popis 

dvou druhů Akadocrinus jani Prokop, 1962 a Akadocrinus nuntius Prokop, 1962 včetně doplněného 

popisu druhu Akadocrinus jani Prokop, 1962. Autorka správně zařadila druh Akadocrinus nuntius 

Prokop, 1962 do druhu Akadocrinus jani Prokop, 1962, který má „stránkovou prioritu“. 

Po systematické části následuje kapitola věnovaná ontogenetickému vývoji druhu Akadocrinus 

jani Prokop, 1962 včetně detailního popisu jednotlivých zkoumaných jedinců. Zde autorka prokázala 

svoji vědeckou zdatnost při poznávání ontogeneze eokrinoidních ostnokožců. Jsou zde vymezeny tři 

ontogenetická stádia na základě hodnoty tékální výšky. Autorka se dále zabývala měřením a 

ontogenetickým vývojem brachiálních desek a příchytného terče a také způsobem růstu tohoto 

ostnokožce. Celkově autorka provedla přibližně 1500 měření.  

V závěru diplomové práce jsou shrnuty zjištěné poznatky, které jsou dobře podloženy poznatky 

v předchozích kapitolách.  

Obrazové tabule jsou na velmi dobré grafické úrovni a svoji kvalitou odpovídají požadavkům 

kladených na autory v paleontologických periodikách. Fotografie jsou doplněny kvalitními pérovkami 

vybraných jedinců, které dobře ilustrují morfologii. 

Celkově je předložená práce na velmi vysoké úrovni a svědčí o stylistické a gramatické vyzrálosti 

autorky. Přináší také nové a důležité poznatky o vývoji eokrinoidních ostnokožců.  

 

K diplomové práci mám několik spíše formálních připomínek:  

- Anglický abstrakt je na velmi dobré jazykové úrovni. Chybí zde několikrát určitý člen „the“; 

vhodnější slovní spojení je „adult ontogenic stage“ místo „mature ontogenic stage“. Překlep 

ve slově „ome“, má být „some“. Spojení „in-depth study“ nahradit spojením „detail study“.  

- V českém abstraktu A. nuntius, v anglickém A. nuncius (důsledek automatické opravy ve 

Wordu). 

- Jednotně uvádět kambrium svrchní nebo kambrium pozdní.  

- Místy chybějící mezery za interpunkcí, občas dvojité mezery v textu či drobné překlepy.  

- Obvykle se slovo obrázek zkracuje pouze na obr.  

- Nejednotnost v citování: et al. vs. a kol. 

- Nedokonalé formulace:  

str. 7 – První pravé skutečné biostratigrafické schéma…; …zóna rozsahu tohoto taxonu… 

str. 12 – …systematické zařazení je stále diskutováno nejisté. 

str. 16 – Rod Lichenoides tvoří jedinou výjimku…; …vyskytuje u Gogie rodu Gogia. 

str. 22 – Právě vyšla nová práce Zamory… 



str. 29 – Compsocrinus Perner má být Compsocrinus Perner 

str. 36 – Tékální výška měří je… 

str. 40 – Nejmenší zachované naměření desky mají velikost… 

str. 43 – V jednom prvém případě… 

str. 49 – Příchytný disk má celkem přibližně konstantní velikost okolo…; …jedinec na rozhraní 

mezi juvenilním a dospělým stádiem má brachioly delší… 

str. 52 – Ze U studovaného materiálu lze vyvodit… 

- Na str. 33 se autorka zmiňuje o „prioritě strany“ v rámci pravidel zoologické nomenklatury – 

bylo by zde dobré odkázat na konkrétní článek kodexu.  

- Nejednotnost v psaní rozsahů údajů: 1 – 3 mm; 1-3 mm nebo 1–3 mm, má být 1–3 mm. 

- Několikrát je u hodnoty rozměru zapomenuto na jednotku mm (např. str. 36 a 47) 

- Odkazy na tabule v textu – mají být tab. X místo Tab. X 

- Tabulky s naměřenými údaji o tékální výšce (TH), průměrné velikosti tékálních desek a 

průměrné velikosti desek brachiol mají mít popis a má na ně být odkázáno v textu.  

- V závěru na str. 56 by bylo dobré zopakovat rozměrové parametry, které byly měřeny.  

- Obr. 1 – byl tento obrázek přejat z jiné publikace?  

- Obr. 9 – bylo by dobré znázornit všechny měřené parametry – šířka téky, velikost tékální 

desky. 

- Obr. 11 – vynechat spojení „dle Martiny Nohejlové“. 

- Překlep u roku citace Krejčí 1887 – má být 1877.  

- Pokud se k roku vydání publikace doplňuje písmeno, obvykle je to bez mezery: 1990a, 1990b, 

2000a, 2000b místo 1990 a, 1990 b, 2000 a, 2000 b. 

- Seznam literatury není vždy správně abecedně řazen (např. Kettner a Kodym mý být až za 

Kettner a Bouček apod.).  

- V seznamu použité literatury chybí citace: Havlíček 1998, Štorch 1998, Havlíček 1967, Fatka a 

Szabad in press, Klein 1734, Moore, 1967, Jaekel 1921 a Zamora a kol. in press. Naopak 

v textu nejsou citovány práce Chlupáč, 1995 (citováno pouze u názvu taxonů) a Chlupáč a 

Kordule 2002. 

 

Předložená diplomová práce svědčí o skutečnosti, že autorka je schopna samostatné vědecké práce a 

dokáže efektivně pracovat s fosilním materiálem a potřebnou literaturou.  

Doporučuji, aby se danému tématu autorka věnovala i nadále v navazujícím postgraduálním studiu. 

Diplomová práce Bc. Martiny Nohejlové zcela splnila zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení v ý b o r n ě.  

 

 

V Praze 13. 5. 2013   

 

Mgr. Martin Valent, Ph.D. 

Národní muzeum     


