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Charakteristika práce: 

Předložená bakalářská práce má 48 stran textu s 12 obrázky a jednou tabulkou; součástí je i 

jednostránková příloha ve formě tabulky. Zvolené téma je dlouhodobě aktuální, v současné době 

zájem o studium nejstarších cévnatých rostlin i způsobu jejich adaptace na terestrické podmínky s 

novými nálezy výrazně narůstá. Přibývá publikací ke konkrétním lokalitám a taxonům, ale také 

shrnujících prací. Je tedy nanejvýš vhodné, že se autorka při popisu nejstarších rostlin omezila 

skutečně jen na období ordoviku (pouze mikrofosílie) a siluru, odkud již pocházejí nejstarší 

makrofosílie. Jak autorka sama uvádí, patří území České republiky k oblastem s relativně hojným 

výskytem nejstarších rostlin, avšak publikovaných prací k tomuto tématu není mnoho. To je patrně i 

jeden z důvodů, proč je  po obsahové stránce záběr bakalářské práce podstatně širší. Kapitola o 

rozsahu 11 stran (včetně 12 obrázků), týkající se vlastního přehledu a stručného popisu 

publikovaných taxonů z území ČR a jejich stratigrafické pozice, má až pořadové číslo 9. Z tematického 

hlediska je tak možné práci rozdělit do tří částí. V první z nich se autorka věnuje obecné 

charakteristice cévnatých rostlin, jejich pravděpodobným předchůdcům, postavení v systému, 

anatomii i současným představám o mechanismu jejich výstupu na souš a přizpůsobení se 

terestrickým podmínkám (kap. 1 – 4). Druhá část pojednává o charakteru fosilního záznamu 

nejstarších cévnatých rostlin. Autorka konstatuje, že mikrofosílie (spóry, kutikuly, vodivé elementy) 

jsou obecně bohatší a druhově pestřejší než výskyt rostlinných makrofosílií. Ty se ve fosilním stavu 

objevují až od siluru, zatímco nejstarší spóry potenciálně cévnatých rostlin či jejich předchůdců jsou 

známy již ze středního ordoviku. Úvodem třetí části autorka popisuje nejstarší známou makrofosílii 

pravděpodobné cévnaté rostliny a podává stručný přehled klasifikace nejstarších cévnatých rostlin. 

Následuje přehled nejvýznamnějších světových lokalit silurské flóry (kap. 8) a poté stejně obsáhlá 

kapitola o silurské flóře popsané z území ČR. Diskuze a závěr práce jsou již jen velmi stručným, avšak 

poměrně zdařilým shrnutím podstatných faktů týkajících se nejstarších cévnatých rostlin.       

Zhodnocení práce:  

Téma bakalářské práce Moniky Uhlířové považuji za aktuální a vhodně zvolené. Množství publikací na 

dané téma je i přes vzácnost nálezů poměrně značné. Vzhledem k ne vždy dokonalému zachování 

těchto nejstarších rostlinných fosílií a omezeným možnostem srovnání s recentními formami jsou i 

názory na postavení popisovaných rostlinných zbytků často nejednotné. Autorka proto musela 

zvládnout (a to úspěšně) nejen studium obsáhlé a téměř vesměs anglicky psané literatury, ale 

zorientovat se i v množství různých názorů na systematickou pozici jednotlivých taxonů/nálezů. 

Určitá disproporce existuje v názvu práce a jejím skutečném obsahu. Přehled českých zástupců 

silurské flóry popsaný v kapitole 9 tvoří méně než čtvrtinu celkového rozsahu BP. Osobně to však 

nepovažuji za nedostatek, spíše naopak. České nálezy jsou klasifikovány v rámci taxonomického 

systému používaného celosvětově. Přehled světových nálezů (byť ne vyčerpávající) proto poskytuje 

vhodný kontext pro srovnání s českými zástupci a pochopení historie výzkumů nejstarší flóry. 

Z pedagogického hlediska rovněž kladně hodnotím kapitoly 2 – 4 věnované cévnatým rostlinám 

obecně, jejich charakteristice, anatomii a fylogenezi. Uvedené kapitoly poskytují zdařilou platformu 

pro hlubší pochopení problematiky a autorce poslouží jako odrazový můstek pro případné 

pokračování ve studiu nejstarších rostlin v diplomovém projektu. Práce je navíc napsána čtivě a 



obsahuje jen velmi málo překlepů. Text je členěn do kapitol v logické posloupnosti od obecných 

témat ke specifickým. 

I když celkově kladný dojem z bakalářské práce výrazně převládá, je moji povinností upozornit i na 

zjištěné nedostatky. Ty se z valné části týkají formální stránky práce.  

- Bakalářská práce je textově poměrně obsáhlá, avšak po grafické stránce značně 

„podvyživená“. S výjimkou kapitoly 9 v práci chybí jakýkoli obrázek či tabulka! Jejich 

přítomnost by byla žádoucí zejména v kapitolách o fylogenezi, obecné charakteristice i 

anatomii cévnatých rostlin, kde by bezesporu usnadnila orientaci čtenáře v dané 

problematice a vhodně doplnila textovou část. Podobně by bylo možné doplnit i 

charakteristické mikro a makrofosílie nejstarších cévnatých rostlin a jejich pravděpodobných 

předchůdců. Kapitoly 6 a 7 s přehledem existujících rodů a druhů by vhodně doplnily obrázky 

vybraných zástupců rodů, ev. vyšších taxonomických skupin (např. Trimerophytina). 

K dokonalosti by přispěla i tabulka s přehledem hlavních taxonomických skupin, jednotlivých 

rodů (ev. druhů?) a hlavních znaků. Uvedená grafická dokumentace by čtenáři usnadnila 

orientaci v problematice a patrně i přispěla ke zkrácení textu, takže celkový rozsah práce by 

se příliš nezvětšil.  

- Na str. 16 autorka uvádí, že společenstvo tetrád (Vavrdová et al. 1984) z kosovského 

souvrství v Barrandienu má stejné středněordovické stáří jako  (vrstvevní?) člen hanadir 

v Saudské Arábii. Pokud vím, kosovské souvrství je ale nejvyšší litostratigrafickou jednotkou 

barrandienského ordoviku a má stáří svrchní ordovik!  

- Str. 16, počátek 2. odstavce – autorka konstatuje, že producenty většiny izolovaných spór 

byly řasy. Postrádám stručné vysvětlení, proč tomu tak je.  

- Názvy litostratigrafických jednotek (např. vrstev či souvrství), pokud jsou uvedeny 

v původním znění, by měly být psány velkými počátečními písmeny. V textu toto není 

jednotné, převládá forma s malými počátečními písmeny např. souvrství downton a temeside 

shales (lépe Downton Shales a Temeside Shales nebo Downton a Temeside shales).   

- Str. 18: kapitola 6.1. Čtenář se dozví, ve kterém lomu a kdo a kdy objevil nejstarší 

suchozemskou rostlinu, ale informace, ve které zemi uvedený lom leží, zde chybí!  

- Kapitoly 6 a 7 by patrně bylo vhodné spojit do jedné společné kapitoly s přehledem rodů 

silurských rostlin. Tabelární přehled taxonů s uvedením hlavních znaků včetně typů spór, stáří 

nálezů, případně i lokalit by pak obsah obou kapitol značně zpřehlednil a text patrně i zkrátil! 

Uvedené kapitoly by vhodně doplnily např. i paleogeografické mapky spodního a svrchního 

siluru (nebo společná) s vyznačením nalezené silurské flóry, která by ukázala nejčastější 

zeměpisné paleošířky, kde se nejstarší rostliny vyskytují.  

- V textu se objevují nepřesné formulace, vzniklé např. „doslovným“ překladem z anglického 

textu. Nejčastějším příkladem je formulace typu „komprimovaných fosílií“ nebo 

komprimovaných uhlíkatých fosílií (např. str. 21, kap. 7 a na řadě míst dále v textu), „ve 

formě  kompresí“ (str. 28), „…uhlíkatých kompresí“ (str. 29) atd. Vhodnější je např. označení 

zuhelnatělé zbytky rostlin. Poměrně často se v textu objevuje i formulace typu „…určeno stáří 

pro svrchní silur“.   

- Str. 22, předposlední odstavec: „ … klasifikace podle H.P. Bankse“ (podobně i např. str. 27: „… 

stáří určil Garrat na základě …“) je nestandardní způsob citace – chybí letopočet, iniciály 

jména autora se neuvádějí. Podobný způsob citace se v textu objevuje společně se správným 

způsobem, tak jak je v odborné literatuře zvykem. Uvedený nestandardní způsob se objevuje 

v partiích, které jsou psány formou typickou spíše pro populárně naučné časopisy. Tyto úseky 

nejspíš pocházejí z knih, kde je daná problematika popisována z historického hlediska.  



- V kapitole 8 je podán přehled zemí a lokalit s nalezenou silurskou florou. Jednotlivé země 

jsou číslovány podobným stylem jako ostatní kapitoly, avšak číslování je na ostatních 

kapitolách nezávislé (číslování od 1 do 13). Vhodnější by bylo číslování binomické 8.1 až 8.13).    

I přes výše uvedené nedostatky však lze předloženou bakalářskou práci hodnotit jako zdařile rešeršní 

dílo na zadané téma dokládající, že autorka je schopná (1) samostatného studia odborné cizojazyčné 

literatury, (2) velmi slušné orientace v dané odborné problematice a (3) sepsání vlastního vhodně 

strukturovaného odborného textu na zadané téma. Předloženou práci proto doporučuji k obhajobě.  
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