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Posuzovaná diplomová práce sestává z 56 stran textu se 14 obrázky vloženými do textu, je 

doplněna 6 tabulkami, 9 stranami seznamu citované literatury a 17 fotografickými tabulemi. 

Text práce je rozčleněn do 8 kapitol.  

Úvodní část  je věnována kambriu jádra Českého masívu, jmenovitě v příbramsko-jinecké a 

skryjsko-týřovické pánvi; tato část práce obsahuje shrnutí vývoje stratigrafických a 

paleontologických výzkumů jmenovaných oblastí. Následuje obecně zaměřená kapitola o 

ostnokožcích, včetně morfologie, ontogeneze a systematiky třídy Eocrinoidea. Dále je krátce 

popsána metodika výzkumu a studovaný materiál. V systematické části jsou shrnuty znalosti o 

druzích rodu Akadocrinus Prokop, 1962. V následující kapitole jsou podrobně popsáni 

studovaní jedinci druhu Akadocrinus jani Prokop, 1962. V rámci ontogeneze tohoto druhu 

jsou na základě tékální výšky odlišena tři základní stadia; toto pozorování je ve shodě se 

současnými pozorováními prováděnými na srovnatelném materiálu kambrického rodu Gogia 

z jižní Číny.  

Autorka diplomové práce dokonale zvládla postupy přípravy latexových odlitků, jejich 

fotografickou dokumentaci a naučila se i orientovat ve složitých otázkách interpretace 

morfologické stavby pevných částí ostnokožců zachovaných jako vnější jádra (= external 

moulds). V rámci diplomové práce provedla rozsáhlá statistická šetření, autorka využívá a 

cituje jak klasickou, tak i nejmodernější českou i světovou literaturu. Vynikající úroveň mají 

fotografické přílohy, včetně obrysových kreseb. Výsledky diplomové práce jsou 

publikovatelné jako samostatné krátké sdělení v mezinárodním paleontologickém periodiku. 

Po celou dobu přípravy diplomové práce pracovala autorka nejen pilně a samostatně, ale 

jednoznačně prokázala schopnost aktivního přístupu při řešení objevujících se metodických 

otázek.  

 

Autorka prokázala schopnost samostatné vědecké práce s fosilním materiálem s aplikací 

znalostí z odpovídajících literárních zdrojů. 

 

Diplomová práce Bc. Martiny Nohejlové jednoznačně splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce, a proto ji z výše uvedených důvodů doporučuji k obhajobě s hodnocením 

 

v ý b o r n ě 

 

 

V Praze 27. 5. 2013      Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. 


