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Paleoekologie turonských ostracodů (Ostracoda) lokality Úpohlavy 

Paleoecology of the Turonian Ostracoda from the Úpohlavy section 

 

 Predložená diplomová práca má 61 strán textu doplneného 8 obrázkami,  

6 tabuľkami a 4 grafmi. Súčasťou práce sú aj prílohy v rozsahu 16 strán, ktoré obsahujú foto- 

tabule lastúrničiek a fotodokumentáciu zo spracovanej lokality a 2 tabuľky.  Je rozčlenená do 

10  kapitol (vrátane príloh), z ktoré sú z väčšej časti ďalej členené na podkapitoly prvej a 

druhej úrovne.  

 

            Formálna, štylistická a jazyková stránka hodnotenej práce: 

            Po formálnej stránke je spracovaná prehľadne s použitím 1,5 riadkovania, správne 

zvoleným fontom vlastného textu práce. Použitý font v obrázkoch je naopak nejednotný 

a občas až malý (Tab. 5 na str.43; Graf 2 na str. 44; príloha 10.3 na str. XVI). Niektoré 

obrázky (napr. Obr. 3 na str. 5, Obr. 6 na str. 40, Obr. 7 na str. 41)  sú v práci vložené v nižšej 

zobrazovacej kvalite, čo zhoršuje ich čitateľnosť. Zo štylistického a jazykového hľadiska je 

vidieť, že autorka už odpornú prácu v minulosti písala a nejde  o jej prvotinu. Vzhľadom na 

to, že som oponoval aj bakalársku prácu Bc. Markéty Houdkové, vidím výrazné zlepšenie. 

Nie každý nedostatok vytýkaný už v minulosti bol však eliminovaný. Ako príklad uvediem 

používanie spojenia prof. Pokorný, ktoré je v poriadku v úvode práce, ale v texte nie je 

potrebné vkladať akademický titul alebo podstatného mena autor (str. 13). V práci je niekoľko 

preklepov, chýbajúcich medzier a chybné odsadenie (napr. str. 33 turonRozměry:). Jazyková 

stránka práce je zvládnutá veľmi dobre a posun k zlepšeniu z úrovne v bakalárskej práci je 

citeľný. Až na ojedinelé drobné nedostatky (napr. zvláštne stupňovité spájanie v opise na str. 

23:  Celkový popis schránky: D rovný až paralelný až mírně se sbíhající ...), alebo občasné 

prehodenie vetných členov nie je  čo do štylistického  a jazyková prejavu autorke čo vytknúť 

a možno poznamenať, že v tomto smere sa rovnako zlepšila a prácu zvládla výborne. 
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            Obsahová a odborná stránka hodnotenej práce:  

 Z obsahového a odborného hľadiska je v predloženej práci viditeľné, že sa autorka 

snažila do problematiky kriedových lastúrničiek ČKP preniknúť, čo najviac. Zlepšenie je 

badateľné aj v práci s literatúrou a šírkou záberu riešených čiastkových problémov vedúcich 

k sumárnym odpovediam na zadanú problematiku. Jednotlivé kapitoly nie sú však 

v diplomovej práci zvládnuté vždy na homogénnej úrovni a  majú rôznu kvalitu.  V kapitole č. 

1 Úvod autorka píše, že hlavným cieľom je identifikácia lastúrničkových taxónov z lokality 

Úpohlavy, čo s ohľadom na chýbajúce samostatné zadanie (? samostatný list ?) v predloženej 

práci a s prihliadnutím k názvu diplomovej práce, nie je celkom pravda, pretože hlavným 

cieľom mala byť paleoekológia turonských lastúrničiek z tejto lokality. Rovnako je v úvode 

málo rozvinutá poznámka: „Pokud chybí biostratigraficky důležité fosílie .. “. Tu je priestor 

na doplnenie o aké fosílie sa jedná. Kapitola č. 2 Geologie české křídové tabule a jej 

podkapitoly sú napísané prehľadne s vhodne doplňujúcimi Obr.1 až 3. Kapitola č. 3 Lokalita 

Úpohlavy je vhodne v úvode previazaná s Obr. 4 (str. 10) a GPS spracovanej lokality. 

Horninový profil zobrazený na Obr. 5 (str. 11) síce obsahuje použité zdroje pre dvojité 

členenie vrstiev v tabuľke označené č. 1 (podľa  Zahálky, 1900 a,b) a č. 2 v tabuľke (podľa 

Krutského et al. 1975), avšak opis litológie jednodnotlivých podjednotiek už v texte 

s použitou literatúrou a členením v Obr. 5 nekoreluje. Krutský et. al (1975) v texte v spojitosti 

s podjednotkami a členením 2 vôbec nie je spomenutý a absentuje aj jeho úplná citácia 

v kapitole 9 Literatura. Okrem toho chýba v texte kapitoly č. 3 (str. 11) jednotnosť použitého 

jazyka pri pomenovaní taxónov identifikovaných vo fosílnom zázname. Bolo by vhodné, aby 

si autorka už na začiatku práce vybrala buď český alebo latinský jazyk a pridŕžala sa výberu 

v celej práci. Rovnako binomické pomenovania nemajú jednotnú formu a sú v texte uvádzané 

s autormi aj bez nich. Rozdielny prístup uvádzania binomenov a nejednotnosť je okrem textu 

vidieť aj pri porovnaní Tab. 1 (str. 14) a 2 (str. 15) v kapitole č. 4 Přehled výskumu 

ostracodů ČKP. Obsah Tab. 1 (str. 14) mohol byť doplnený o jeden stĺpec samostatne pre 

revidované druhy, aby sa nezlievali s novými taxónmi. Kapitola č. 5 Metodika je bez výhrad 

a je spracovaná veľmi dobre. 

 Veľkú časť kapitoly č. 6 Výsledky tvorí taxonómia lastúrničiek z lokality Úpohlavy. 

Taxonómia je spracovaná na výbornej úrovni. Náhodne som vybrané taxóny z tejto kapitoly 

koreloval s databázou WoRMS (World Register of Marine Species) a jej nadstavbou World 

Ostracoda Database (+ iné) a okrem rozporu v správnosti uvedeného autora (str. 28) pri čeľadi 

Eucytheridae Puri, 1954, nie je z odborného hľadiska čo vytknúť. Zbytočne však táto kapitola 

čo do obsahu stráca kvalitu hlavne pre nepozornosť a v menšej miere pre nejednotnosť.  
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Prakticky okrem odvolania sa na Tab. I,  konca v Tabule VI a Tabule VII všetky odvolania 

pod druhmi z Úpohlav majú nesprávnu adresnosť na Fototabule, ktoré sú súčasťou kapitoly č. 

10 Přílohy. Je to na škodu, pretože ide o precízne spracovanú systematiku. Okrem toho si 

autorka neujednotila použitie Tab. vs. Tabule. Zbytočne sú v práci údaje o mierach 

lastúrničiek zdvojené v kapitole 6 aj 10. Drobné nepozornosti sú na str. 20 - nesprávna krátka 

citácia Horne et al. (2004);  alebo na str. 22, kde je meno rodu Cytherelloidea Alexander, 

1929 uvedená bez použitia kurzívy a naopak na str. 24 je v binomene použitie skratky 

var.(variety)  písané nesprávne kurzívou. V nasledujúcich podkapitolách 6.2 až 6.3.4 je 

vidieť, že sa autorka pokúsila o širšie spracovanie taxonomických výsledkov, ktoré pekne 

doplnila o obrázky, grafy a tabuľky. Z Obr. 7 (str.40) nie je jasné, prečo do profilu zakreslila 

celkovo 25 rodov, z ktorých 2 rody (Pterygoythereis a Phodeucythere) sa 2-krát opakujú, teda 

je ich celkovo 23. V profile je tak zakreslená rozdielna (= zmätočná) distribúcia pre 2 rody 

a celkový počet 23 nesedí s textom, kde sa píše o 22 rodoch. Problematiku v podkapitole 6.2.3 

Vývoj druhu Cytherella cf. ovata by bolo vhodné viac rozobrať, vysvetliť a tvrdenia 

podložiť literatúrou. Podkapitola 6.3.1 Změny v obsahu kyslíku v prostředí je spracovaná 

veľmi dobre, výhrady mám len k absencii skratky PSH (Platycopid Signal Hypothesis) a 

absentuje zmienka a citácia literatúry (napr. Brandäo & Horne, 2009; Dolákova et al., 2014; 

Seko et al., 2015), že táto hypotéza síce nikým nebola vyvrátená, ale zároveň nemusí platiť 

vždy. Obsah podkapitoly 6.3.2 v spojitosti s kvantitou taxónov bolo vhodné previazať s Tab.4 

(str. 42). V podkapitole 6.3.3 Změny v rychlosti sedimentace a energie prostředí chýba 

detailnejšie dokončenie a vysvetlenie. Z odborného hľadiska spracovanie podkapitoly 6.3.4 

Změny v batymetrii nie je rozhodne vyčerpávajúce. Trieda Ostracoda je veľmi vhodný 

indikátor paleobatymetrie, a hoci sa na prvý pohľad tvrdenie, že len recentné rody sú vhodné 

na prácu s batymetriou zdá logické, nie je to celkom pravda. Na druhej strane pre potreby 

diplomovej práce a tejto podkapitoly to postačuje. Autorka by si mala byť vedomá, že sa 

jednotlivé rody (taxóny) vzájomne asociujú, čo umožňuje priradiť indikátor paleoprostredia, 

ako napr. paleohĺbku aj k už vyhynutým taxónom. Ako takú je následne možné ju posudzovať 

za referenčnú až do momentu, kedy ju rozšíri, alebo vyvráti nový poznatok. Okrem toho táto 

podkapitola vôbec nevyužila potenciál v Tab. 4 (str. 42), kde je percentuálne zastúpenie 

druhov  zo vzoriek lokality Úpohlavy. Kvantita taxónov (zjednodušených do rodov) a ich 

dominancia (napr. rod Cytherella) v spojitosti s konkrétnou vzorkou dá určite lepší obraz 

o paleobatymetrii ako iba náhodné písanie o recentných rodoch, kde sa v texte indikátory 

hĺbky strácajú a neumožnia na otázky paleobatymetrie odpovedať v plnej miere. Toto priamo 

súvisí aj s autorkiným tvrdením v podkapitole 7.3. a v kapitole č. 8 Závěr týkajúcom sa 
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batymetrických zmien. V práci chýbajúca zhluková analýza kvantity batymetrických 

indikátorov (uvedených rodov) by určite čiastočne napovedala, ktoré z morských prostredí 

bolo s konkrétnou vzorkou pravdepodobnejšie.  

 

 Na záver možno konštatovať, že predložená práca obsahuje niekoľko nedostatkov 

spôsobených hlavne nepozornosťou a bolo by možné niektoré kapitoly doplniť a závery tak 

spresniť. Na druhej strane úroveň spracovania, značný rozsah realizovaných prác na 

diplomovej práci Bc. Markéty Houdkové spĺňa všetky kritériá na diplomovú prácu a 

odporúčam ju prijať na obhajobu. 

 

Ohodnotenie diplomovej práce: navrhujem B 
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