
Posudek školitele na diplomovou práci 

Anety Huškové:   

Korelace zástupců čeledi Spathognathodontidae (Conodonta) na hranici silur/devon v 

profilech Na Požárech a Praha-Radotín (pražská synforma) 

 

 

Diplomová práce Anety Huškové čítá 97 stran (číslovaných) včetně příloh. Samotný text s 

obrázky činí asi polovinu celkového rozsahu práce, jejíž velmi významnou část tvoří přílohy: 

9 fototabulí s konodontovými elementy, 8 fototabulí s výbrusy, dále tabulky s četností 

elementů a nakreslené profily se stratigrafickými rozsahy taxonů. Práce se věnuje nově 

získanému a poměrně bohatému konodontovému materiálu ze dvou profilů s hranicí 

silur/devon a zaměřuje se na hledání možnosti zlepšení biostratigrafické korelace této hranice 

v karbonátovém prostředí s odlišnou hloubkou sedimentace. Dále zahrnuje i mikrofaciální 

charakteristiku a interpretace sedimentačního prostředí pomocí výbrusů. Práce je přehledně 

členěna do jednotlivých kapitol a seznam literatury obsahuje asi 140 citací. 

 

Bc. Aneta Hušková se tématu začala věnovat již jako studentka gymnázia v rámci stáže v 

projektu Otevřená věda, kdy začala pracovat s konodontovým materiálem z vlastních vzorků a 

osvojila si základní techniky získávání fosfatických mikrofosilií a práce s konodontovými 

elementy. První zajímavé výsledky pak prezentovala v práci SOČ. Během bakalářského studia 

na Přírodovědecké fakultě UK pak navázala na předchozí práci obsáhlou rešerší literatury 

týkající se hranice silur/devon v pražské synformě z hlediska biostratigrafie (asi 150 citací) a 

tím získala slušný přehled, jako základ pro detailní biostratigrafické studium této hranice. 

 

V navazující diplomové práci, diplomantka prokázala mimořádnou píli a potvrdila již dříve 

naznačené schopnosti. Náročná práce se získáním dostatečného konodontového materiálu 

(přes 1000 elementů) a následné zpracování velké jeho části (vybraný vzorek je zobrazen na 

devíti fototabulích) přinesla velmi zajímavé a dokonce i překvapivé výsledky. Je velmi 

pravděpodobné, že budou mít přínos pro stratigrafii v regionálním, možná ale, i v globálním 

měřítku.  

Jako školitel musím přiznat, že jsem měl obavy, zda bude možné práci takového rozsahu v tak 

kvalitní podobě dokončit v řádném termínu. Z počátku vyžadovalo vedení diplomové práce 

mnoho konzultací, v druhé části, již Aneta Hušková pracovala úplně samostatně a velmi 

rychle se učila „za pochodu“ (např. základy systematiky, grafické dovednosti pro tvorbu 

příloh, aj.). Komunikace byla vždy dobrá a jednotlivé úkoly a doporučení plnila svědomitě. 

Během uplynulých let měla možnost využít zkušeností našich i zahraničních kolegů při 

terénních pracích (např. Mongolsko 2014, Uzbekistán 2015) nebo geologických exkurzích 

(Pyreneje 2013 a 2014, Rýnské břidličné pohoří a Karnské Alpy 2015) a na konferencích, kde 

prezentovala předběžné výsledky diplomové práce (např. Ghent, 2016).  

Výslednou práci proto považuji za velmi zdařilou a zároveň i jako velmi dobrou přípravu pro 

další vědeckou činnost. Věřím, že formální stránka budoucích vědeckých produktů 

diplomantky se bude rychle zlepšovat.  

Domnívám se, že vznikl mimořádně kvalitní výsledek, který splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Tímto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 



 

Odpovědi k otázkám dle platného dokumentu: Doporučená kritéria pro hodnocení 

diplomových prací obhajovaných na Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze: 

 
Scházel se s vámi uchazeč pravidelně ke konzultacím?  
Ano, počet strávených hodin při konzultacích, při práci na mikroskopu v mojí pracovně se dá těžko 
spočítat. 
b. Řešil problémy včas nebo na poslední chvíli?  
Vše se podařilo zvládnout v termínu, protože vše bylo řešeno okamžitě.  
c. Akceptoval uchazeč vaše rady a doporučení?  
Ano, myslím, že bez výhrad v rámci možností času a prostoru. 
d. Dostal jste verze diplomové práce včas k posouzení?  
Ano 
e. Jak pracoval uchazeč metodicky, s daty a literaturou?  
Čím dál lépe, ale pořád je možné něco zlepšovat. 
f. Byl jeho přístup invenční, konzervativní, iniciativní, pasivní či jiný?  
Dosti dynamický a svědomitý přístup s tahem na branku s několika originálními nápady např. v 
systematice. 
g. Pracoval pečlivě, povrchně, ledabyle či jinak?  

Práce byla vždy pečlivá s rostoucí kvalitou a vědomím odpovědnosti. 
h. Absolvoval během studia nějakou odbornou stáž, prezentoval výsledky na konferenci, publikoval v 
odborném tisku.  
Ano, několik prezentací výsledků z diplomové práce (např. Ghent – SDS meeting, 2016; Paleozoikum 
2017, Brno. Karbonátový kurz „Flügel course“ v Erlangen – březen 2017. Dvě IF publikac, které se však 
netýkají přímo diplomové práce. 

 

 

 

 

V Praze 10.5. 2017                                                 RNDr. Ladislav Slavík, CSc. 


