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Diplomová práce sestává z 52 textových stran, 14 stran literatury a 21 příloh, a tento 

rozsah hodnotím jako adekvátní pro diplomovou práci. Studie přináší nová data o 

distribuci konodontů na dvou vybraných vápencových profilech hraničního intervalu 

silur-devon v Prahaze-Radotíně a Na Požárech. U prvně zmíněného profilu se jedná o 

vůbec první studii z pohledu konodontové biostratigrafie. Jako nejzásadnější nový 

poznatek hodnotím rozpoznání a definici nového druhu konodonta Zieglerodina petrea, 

který se vyskytuje na obou profilech několik decimetrů nad bází devonu. Autorka tento 

druh zmiňuje jako potenciálně vhodný taxon pro určení báze stupně lochkov (resp. 

devonského útvaru), což však potvrdí až další studie. Autorka na tématu pracuje 

dlouhodobě, již od středoškolských studií, takže je možné výsledky těchto dalších studií v 

relativně blízké době očekávat. Kromě konodontů byla na obou profilech studována také 
petrografie karbonátových hornin.   

Práce je psána čtivou formou, s dobře zvládnutou stylistikou bez pravopisných chyb.  

Pouze nepatrné množství vět by zasloužilo drobné stylistické úpravy (ty jsou vyznačeny 

přímo v oponovaném PDF). Struktura práce je přehledná. Citace jsou umístěny vhodně, 

vhodnou formou, seznam literatury vypadá kompletně. Obrázky a tabulky jsou postupně 

číslovány, odkazy v textu jsou také v pořádku.   

Rešeršní část je věcná, přiměřeného rozsahu a pojednává jak o konodontech, tak o geologii 

a stratigrafii zájmového území. Jediné, co mi zde chybí, jsou informace o používaných 
konodontových zonací.   

V textu metodické kapitoly je především podrobně zaznamenán rozpouštěcí proces a 

popis vzorkování. Tyto údaje nejsou z mého pohledu příliš významné, stejně jako slovní 

popis rozmístění vzorků, který lze shrnout v tabulce/obrázku. Spíše by si na toto místo 

zasloužil vložit např. obrázek profilů s rozsahy nalezených konodontů z příloh.   

V kapitole výsledky jsou popsány pozorované karbonátové mikrofacie a uvedeny 

podrobné údaje k systematice studovaných konodontů. Jak popisy mikrofacií tak popisy 

taxonů jsou podány stručně a věcně. Doporučil bych však příště popisy jednotlivých 

vzorků přesunout do příloh a pokusit se o mikrofaciální analýzu (např. stanovení 

základních typů mikrofacií a jejich zařazení z pohledu paleoenvironmentální interpretace 

k nějakému depozičnímu modelu). Obrázek profilu s distribucí mikrofacií by pak byl 

vhodným grafickým doplněním diskuze o změnách mikrofacií a např. četnosti 

konodonotů . V celé práci mi chybí detailnější zmínka o konodontech hranice silur-devon, 

jak z pražské synformy, tak ze světa (pouze zmíněn indexový druh pro bázi lochkovu).  U 

popisu nového taxonu chybí informace o paratypech, místě uskladnění a katalogovém 

čísle (předpokládám, že poslední dvě položky se brzy objeví v nějaké publikaci, ale raději 
na toto upozorňuji). Fototabule s výbrusy i konodonty jsou kvalitní, umístěné v přílohách.   



Stejně tak mi ve výsledcích či diskuzi chybí jakékoli zohlednění biozonace nebo 

zdůvodnění toho, proč nebyla použita. Jediná zmínka o biozóně je v popisu nového druhu 
Zieglerodina petrea (biozóna optima – hesperius; s. 43).  

Konkrétní komentáře a připomínky jsou vyznačeny přímo v PDF oponované diplomové 
práce.   

Předložená diplomová práce je kvalitní studií, kterou velmi vřele doporučuji k obhajobě 
a navrhuji známkovat stupněm 1.  

  

Otázky:  

Proč nebyla použita ani diskutována žádná konodontová zonace?  

Jaké jsou konkrétní doklady pro dedolomitizaci ve výbrusovém materiálu?  

Existují konodontové biofaciální modely pro studovaný stratigrafický interval? Bylo by 
možné nalezený materiál vyhodnotit i z tohoto pohledu?  

  

V Brně, 25. 5. 2017           Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.  

                  

   


