
Školitelský posudek bakalářské Lucie Vaňkové „ Belemniti spodní křídy a jejich výskyt v ČR“ 

 

Předkládaná práce čítá 26 stran textu a 3 stránky příloh. Text je přehledně členěn na 9 kapitol, které 

se týkají obecného úvodu do spodní křídy, morfologie, paleoekologie, paleoteplot, migrací a provincií 

(paleobiogeografie), stratigrafie, výskytu spodnokřídových belemnitů v České republice, diskuze a 

závěru.  

Práce vychází z množství převážně zahraniční literatury a zahrnuje velmi široké spektrum informací 

od paleogeografie a systematiky po geochemii, paleoekologii a stratigrafii. Část práce se věnuje 

výskytu spodnokřídových belemnitů na našem území. Během vypracování práce tak muselo dojít 

k redukcím některých kapitol, zejména systematiky. Jak autorka uvádí ve svém přehledu rodů, počet 

taxonů na rodové úrovni dosahuje závratného čísla kolem 39 (a díky novým revizím např. Nico M. 

Janssena v posledních letech nové rody stále přibývají). Šířkou zpracovávaných témat se práce 

dostala mimo rozsah běžné bakalářské práce (což je tedy hlavně chyba školitele) a muselo nutně dojít 

výběru několika nosných témat. Práce tak představuje jakýsi konglomerát současných poznatků a 

názorů na různé aspekty spojené s výskytem spodnokřídových belemnitů. V práci autorka nezůstává 

pouze u problémů paleobiologie, ale zabývá se částečně i geochemií, konkrétně problematikou 

stabilních izotopů a jejich využití, stratigrafií a paleobiogeografií. Některé nálezové okolnosti ověřila 

autorka přímo v terénu (spodnokřídové výplně kapes v činném lomu Kotouč u Štramberka). Velmi 

cenné je shrnutí dosavadních výzkumů belemnitů na našem území. Popsaná i nověji zjištěná 

belemnitová fauna (Houša, nepublikováno, sběry z kapsy Š-12) by měla být v budoucnu podrobena 

novému zpracování s využitím dokončených revizí belemnitů, zejména z tethydní oblasti.  

Autorka témata zpracovávala průběžně a docházela na konzultace. S literaturou pracovala 

samostatně a části kapitol pravidelně konzultovala. Přestože práce byla finalizována ve spěchu (řada 

nepřesností a překlepů v textu), považuji předloženou práci jako velmi kvalitní a zajímavou. Autorka 

plně prokázala schopnost orientovat se v obtížném problému a splnila všechny předpoklady k uznání 

práce jako bakalářské. Vzhledem ke složitosti studia belemnitů, šířce záběru zpracovávaného tématu 

a velkému množství studované literatury hodnotím práci jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.  
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