
 

Posudek na bakalářskou práci Nikoly Bartuškové: Současný stav poznání ježovek české křídové 

pánve. 

Předložená bakalářská práce má 49 stran vlastního textu, v použité literatuře figuruje 72 publikací. 

Cílem posuzované práce je získat přehled o publikovaných výskytech ježovek z ČKP.  

Po stručných kapitolách o geologii a historii výzkumu ČKP následuje přehled litostratigrafického 

členění. Tato kapitola však není řádně citována – na stranách 5-8 jsou celé odstavce popisující litologii 

jednotlivých křídových souvrství, avšak zdroj tohoto textu není uveden. Jedná se o publikaci Čech et al. 1980, 

nebo autorka čerpala z jiných zdrojů?  

Následuje poměrně detailní kapitola o paleogeografickém vývoji ČKP. Oproti tomu další kapitola, která 

pojednává o ostnokožcích a ježovkách, je velmi stručná (3 krátké věty s nerelevantní citací). Vzhledem k tomu, 

že stěžejním tématem práce jsou ježovky, domnívám se, že úvod do studia skupiny by zasluhoval více prostoru. 

Následuje přehled poznání ježovek ČKP, kde autorka na str. 11 uvádí, že „Pro tuto část práce byl jako hlavní 

zdroj použit nepublikovaný materiál Smith & Kroh (2011).“ Bylo by vhodné uvést, jak autorka s daty pracovala. 

Následuje seznam taxonů, který autorka v abstraktu práce nazývá částečnou synonymikou. Význam 
takového seznamu je diskutabilní, vzhledem k tomu, že autorka jistě taxony nesynonymizovala. Pokud ano, 
neuváděla by např. Temnocidaris (Sterocidaris) vesiculosa (Goldfuss, 1826), „Cidaris“ vesiculosa (Goldfuss, 
1826) a Tylocidaris (Tylocidaris) vesiculosa (Goldfuss, 1826) jako tři separátní druhy – podle autora druhu a roku 
zveřejnění je zcela zřejmé, že se jedná o jeden jediný druh. Takových případů je více, uvádím i příklad 
Tylocidaris (Tylocidaris) sorigneti Desor, 1856, Cidaris sorigneti (Desor, 1856) a Temnocidaris (Stereocidaris) 
sorigneti Desor, 1856 – opět se jedná o jeden jediný druh. Vzhledem k přístupu autorky je tedy jisté, že počet 
zjištěných druhů (50) nemůže odpovídat skutečnosti. Doporučuji také pojmenovávat stratigrafické jednotky 
v textu jednoznačně, někdy autorka píše např. o teplickém souvrství, jindy o teplických vrstvách. 

Uchazečka je formulačně vyzrálá, přesto se nevyvarovala drobných chyb a překlepů. Cituje četnou 
literaturu, často i nepublikované práce, ale některé stěžejní publikace s popisy a ilustracemi ježovek ČKP chybí – 
jedná se například o práce: 

Frič A. (1911): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. Ilustrovaný seznam zkamenělin cenomanních vrstev 
Korycanských. – Arch. přírodověd. Výzk. Čech, 15, 1, 1-101. Praha. 

Frič A. (1880): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. II. Bělohorské a Malnické vrstvy. – Arch. přírodověd. 

Výzk. Čech, 4, 1, 1-142. Praha. 

Závěr:  Navzdory výše uvedeným, hlavně formálním nedostatkům práce, plní tato bakalářská práce zadané 

cíle a vyhovuje požadavkům, které jsou na takovou práci kladeny. Autorka prokázala schopnost vyhledat a 

citovat odbornou literaturu k zadanému tématu práce. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k 

obhajobě.  Práci hodnotím stupněm 2 (chvalitebně). 
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