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     Předložená práce sestává z 22 stran textu a je doplněna 9 (z části barevnými) obrázky. Práce 

vychází z 39 citovaných prací (uvedených v seznamu), z nichž je 11 v anglickém jazyce a 12 v jazyce 

německém. Uvedené internetové zdroje jsou dva. 

     Předmětem práce, jak říká již název, je rešerše literárních pramenů o českých a moravských 

spodnokřídových belemnitech. Výběr použité literatury je podle mých znalostí úplný nebo téměř 

úplný a zpracování látky je po odborné stránce zdařilé, i když bylo dodatečně upuštěno (dle informací 

školitele doc. Košťáka od detailního zpracování popisů až do rodů a druhů, poněvadž by to znamenalo 

neúnosné rozšíření předložené práce vysoko nad požadovaný rozsah bakalářské práce a velmi by to 

překročilo i dané časové limity. 

     Podle předpisu na PřF UK má bakalářská práce má prokázat schopnost výběru prací – cca 15 ks - 

k danému tématu, jejich prostudování nejen v češtině ale i v cizích jazycích a ucelené a vypracování 

logické rešerše jejich obsahu v celkovém rozsahu asi 15 stran. Po „odborné“ stránce tedy předložená 

práce L. Vaňkové splnila zadání výborně a v mnohém i překračuje standard. Totéž lze většinou říci i 

logickém uspořádání práce, a jejím rozdělení do jednotlivých částí (kapitol), i tom,jak jejich obsah a 

rozsah odpovídá příslušnému názvu. Vybočuje z toho jen kapitola 3.1 Systematika a taxonomie, která 

se stala neúměrně krátkou po již výše zmíněném dodatečném zkracování.  

    Problémy nastávají při hodnocení práce z formálního, mluvnického a gramatického hlediska. Zde už 

předložená práce tak pěkná není a celkově svědčí o velmi chvatném a zpětně nekontrolovaném 

sepisování (nikoli předcházejícím studiu k sepsání této práce předcházejícím!). Neuvádím všechny 

prohřešky, jen některé pro ilustraci.  

     V práci je poměrně málo překlepů, ale existují (jen např.: str. 1 nahoře – mofrometrika, str1 dole - 

systematice, str3 dole - chybí předložka „z“ u lokality Štramberk apod). Pravopisných chyb je přímo 

extrémně málo(!) a mimo jednu výjimku se nejedná o žádné hrubky – to je v dnešní době velmi 

nezvyklé! (příklad: str. 1 nahoře - v České Republice, str.7 – megaonychyty sloužili, apod.).  

     Horší je to s neobratným a nepřesným vyjadřováním. Toho je v práci velmi mnoho, prakticky na 

každé straně (např.: str. 4 ,9 ř. zdola – od Indie se oddělil ?Tichý oceán?;str. 8 – záměna struktury se 

skulpturou, str. 8 ploutvičky nesloužily pro „hbitější pohyb“, ale pro zlepšení manévrovací schopnosti, 

str. 8 „v průchodu tak vznikají sifonální obliny“, trochu je zmatek na str. 11 ve vztahu mezi regresemi 

a transgresemi moře a omezením belemnitů na mělkovodní oblasti moře, zde se vyskytuje i výraz 

„juvenilové“ namísto nedospělých nebo mladých jedinců, na str. 13 nesmí materiál belemnitů 

podlehnout pozdější diagenezi – to je v doslovném znění trochu hůře představitelné, neznám křídové 

sedimenty, které by neprošly diagenezí., nepřesná je i vysvětlivka k obr. 7 (na str. 16) „Křivka izotopů 

stroncia ( nemá být Křivka obsahů izotopů Sr ?), str. 19 práce Remeše apod. patří 

k „nejkomplexnějším“ a hned nad tím je “litologie křídového stáří“,na str. 21“belemniti jsou důležití 

pro řadu faktorů, zejména pro stratigrafickou korelaci atd,“ atd. atd.)  



     Dosti nedbalosti je v citacích použité literatury – v textu je celkem šest špatných nebo nepřesných 

citací, v seznamu literatury chybí dvě uvedené citace a pětkrát vůbec není citováno uvedené tvrzení. 

    Největší nepořádek je v seznamu literatury, ale je nutné spravedlivě uvést, že jsem se s formálně 

alespoň slušným seznamem použité literatury v bakalářské nebo diplomové práci dosud nesetkal, 

přesto, že se na tom neustále bazíruje a studentům je to nepřetržitě vtloukáno do hlavy. V předložené 

práci jsou úplné názvy časopisů i s předložkami (mají tam být kodifikované zkratky), u doslovných 

názvů časopisů jsou psána velká písmena i tam kde v originále nejsou (ta se píší jen ve zkratkách) 

např. Zprávy o geologických Výzkumech v Roce (to není jediný příklad), jsou zde nesystematicky 

změněné názvy časopisu nebo možná pokusy o zkracování (Časopis Mineralogie a Geologie, 

Geologické Průzkumy), místy jsou vynechané ročníky a čísla časopisů, u rozsahu knižních publikací 

je uváděno jednou 100 p, jindy 100 pp, nebo také nic, někde jsou u knih uvedena nakladatelství a 

místa vydání jinde nikoli atd.  

    Toto velmi kazí dojem z jinak pěkné rešerše. Mrzí mne to, ale i formální úroveň má vliv na 

hodnocení. Navrhuji proto její klasifikaci známkou velmi dobře, možná i o něco méně než velmi 

dobře. 
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