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Předložená bakalářská práce čítá rovných padesát stran textu a je doplněna třemi obrázky v textu. 

Její rozsah je tedy spíše větší, než bývá zvykem, obrazová dokumentace je naopak poněkud chudší. 

Na bakalářské práci je vidět důkladnost autorčina studia – většina významných zdrojů odborné 

literatury relevantních k tématu práce byla autorkou zpracována a diskutována v textu. Proto je 

škoda, že autorka v textu (mimo úvodní kapitoly, kde je práce řádně citována) příliš nevychází z již 

provedeného širokého shrnutí tématu publikovaným Chlupáčem a Křížem ve významném sborníku 

Chlupáče et al. (1992, 1998), které by bylo dobrým výchozím bodem pro podobný typ bakalářské 

práce (shrnutí až dosud publikovaných poznatků). Autorka se tak mohla vyhnout i některým chybám 

či nepřesnostem v textu, diskutovaným níže. Vytištěnou verzi práce jsem opatřil detailními 

poznámkami, které mají sloužit především autorce samé jako jistý druh zpětné vazby. 

Z významnějších připomínek k práci shrnuji zejména: 

1) Stále ještě jistou formulační nevyzrálost, která se ale časem s dalšími rukopisy jistě upraví. 

Místo „hranice silur/devon“ bych alespoň někde v textu, včetně názvu práce, volil plynulejší 

„hranice siluru a devonu“. Množství připomínek k formulacím jsem vepsal přímo do tištěné 

verze práce. Ta ale bezpochyby splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené. 

2) Netradiční zpracování přehledu použité literatury (s datem publikace uvedeným až na konci 

citace) typické spíše pro humanitně zaměřenou práci. 

3) V anglické verzi abstraktu je zmíněno, že bakalářská práce může být užitečným příspěvkem ke 

globálnímu výzkumu, to by ale minimálně musela být psaná v angličtině 

4) Nemohu souhlasit s úvodní větou (str. 3), že zkoumáním sedimentárních hornin se zabývá 

lidstvo od nepaměti; vědecký výzkum započal s osvícenectvím, předtím šlo spíše o praktické 

využití.  

5) Výzkum Barrandienu nezapočal Barrandem v první polovině 19. století (str. 4) ale již Zenem 

(1770) a Bornem (1774, někdy se nesprávně uvádí 1772). Před Barrandem se výzkumem 

paleozoika Středních Čech zabýval např. Brongniart (1822), Schlotheim (1823) Sternberg 

(1825, 1833), Beyrich (1845, 1846), Hawle a Corda (1847) a další méně známí badatelé (např. 

hrabě Kinský, 1775).  

6) V úvodu chybí zmínka o příbramsko jinecké pánvi, skryjské oblasti a pražské pánvi, takto je 

moc obecný. 

7) Autorka dává přednost termínu pražská synforma před pražskou pánví, to je naopak naprosto 

v pořádku, i když sám dávám přednost druhému, i když možná ne tak přesnému termínu.  



8) V přehledu fosilních skupin významných pro biostratigrafii asi není vhodné začínat termínem 

Incertae sedis, lepší by bylo přímo jmenovat Acritarcha a Chitinozoa 

9) U některých skupin je zjevné, že autorka vyjmenovala buď druhy či bentická společenstva 

z mnohem širšího intervalu, než je hranice siluru a devonu (fakticky typická pro přídolí a 

lochkov pražské pánve). Bohužel v textu občas splývá asociace hraničního intervalu s nižšími 

a vyššími polohami požárského a lochkovského souvrství, je to patrné např. u mlžů či 

trilobitů. Autorka čerpala z různě starých zdrojů literatury a tak se v seznamu občas objeví 

starší, dnes již neplatné pojmenování druhů či obě verze pohromadě. To je však mimo rámec 

požadavků na bakalářskou práci, to autorka v této fázi odborné kariéry nemůže vědět, ale je 

třeba na to dávat pozor při dalším, hlubším zpracování tématu v magisterském studiu. 

Acutiramus bohemicus není phyllocarid, ale eurypterid!  

10) Nejvíce výhrad mám ke kapitole 3.3.1. Nemohu souhlasit zejména se dvěma tvrzeními: A) že 

v přídolí oblasti Barrandienu ustupuje anoxické hlubší prostředí – typické vápence 

požárského souvrství jsou černošedé až černé bituminózní vápence s potlačeným bentosem, 

zjevně dysoxického charakteru. V místech přínosu bioklastů a v mělčích oblastech jsou ovšem 

většinou vyvinuty masivní bioklastické vápence, to však nelze generalizovat na celý útvar či 

souvrství. B) že v radotínských vápencích téměř nenajdeme bentické organismy. Ve 

skutečnosti se v nich ale nachází mnoho bentických brachiopodů (např. Howellella, 

Plectodonta, Areostrophia), bentických trilobitů (Spiniscutellum, Leonaspis, Lepidoproetus, 

výše Lochkovella aj.), často velkých bentických mlžů (Hercynella, Panenka, Kralovna apod.), 

plžů (Raphistomina, Praenatica) a další bentická fauny, odhadem více než 100 druhů, viz 

např. Chlupáč in Chlupáč et al. (1998). V přehledu litofacií chybí zmínka o přechodném typu 

sedimentace, tzv. vápencích kosořských. Zmínka o koněpruských vápencích z pragu 

koněpruské oblasti působí vytrženě z kontextu, naopak by ale bylo vhodné zmínit termín 

„spodní vápence koněpruské“ = tj. extrémně mělkovodní vývoj kotýských vápenců v oblasti 

Koněprus i to, že například právě na Koněprusku jsou spodní polohy lochkovu vyvinuty jako 

radotínské vápence, ale většina vrstevního sledu již náleží vápencům kotýským. 

11) Silnou stránkou práce je naopak přehled lokalit se zastiženou hranicí siluru a devonu 

v pražské pánvi (synformě). Je důkladným a pečlivým shrnutím dosavadních poznatků, 

odpovídá věcně již publikovaným datům. Právě zde by se hodily další ilustrace, především 

převzaté ilustrace profilů, mapky, řezy apod. 

12) Diskuse a závěr jsou celkem dobře napsány, je zde vidět již i hlubší přehled autorky, pokud se 

týká potenciálu jednotlivých skupin pro biostratigrafické využití, zejména pak konodontů, ale 

i moderních přístupů jako je magnetická susceptibilita, gamma spektrometrie či 

chemostratigrafické metody. 

 

Závěr: Navzdory výše uvedeným výhradám považuji předloženou bakalářskou práci za splňující 

všechny věcné a formální náležitosti a navrhuji její klasifikaci známkou 1-2. Zároveň doporučuji další 

autorčino zpracovávání tohoto tématu v rámci magisterského studia, bakalářská práce by tak tvořila 

jeho logický předstupeň. 



Dotazník k bakalářské práci: 

 

a. Je použita správná terminologie? Převážně ANO 

b. Odpovídá název práce a jednotlivých kapitol jejich obsahu? ANO 

c. Je práce vhodně uvedena? ANO s výhradami přímo v textu 

d. Jsou literární odkazy adekvátní tématu? ANO 

e. Jsou literární odkazy úplné („kontrola křížem“)? ANO (namátkově provedená kontrola) 

f. Jsou ilustrace odpovídající a provedené v dostatečné grafické kvalitě? ANO, ale je jich málo – vhodné by byly 

např. převzaté profily s výskyty diskutovaných taxonů (alespoň u stratotypu na Klonku), převzaté detailní 

mapky apod. 

g. Jak je uchazeč formulačně vyzrálý? Ještě NE ZCELA, výstup je však jistě nad průměrem obdobných prací 

h. Je práce jazykově správná (gramatika, stylistika)? Převážně ANO 

i. Je práce kompletní? Nechybí kapitoly, obrázky, stránky? ANO 

j. Je práce zpracována pečlivě? ANO 

k. Má text logickou stavbu a názorné členění? ANO s drobnými výhradami 

l. Odpovídá struktura, text i veškeré náležitosti zvyklostem v daném oboru? NE ZCELA – netradičně 

formátovaný seznam literatury, u citací autorů druhů chybí čárka za jménem autora 

m. Jsou dodrženy všechny náležitosti dané touto vyhláškou i vyhláškou garanta studijního programu? ANO 

n. Jsou případné interpretace a závěry v nepovinné části vlastního výzkumu dostatečně podloženy daty?  

Práce je shrnutím dosažené úrovně poznání, zatím bez vlastního výzkumu. V závěru autorka uvažuje o dalším 

směřování (zřejmě již vlastního) bádání a to zcela korektně a věcně správně. 

o. Jakou známkou byste práci hodnotil(a)? 1-2 (záleží na obhajobě) 


