
Škotitelstry posudek bakalrířské práce
Ivy Šrámkové
Korálový obzor od Kapličky (spodní devon, zlíchovské souvrství, pražskáprínev).

Práce bylazadéna s cílem prokénat schopnost autorky orientovat se v daném tématu, vybrat
z velkého mnoŽství literatury cca 10 praci (zníchž alespoň jedna musí bý v cizím jazyce),
prostudovat je a vytvořit z nich rešerši. Korálový obzor od Kapličky je velmi zajímavým
a dosud poměrně málo prosfudovaným fenoménem barrandienu a bylo by velmi žáďoucí
upozornit na něj nasfupující generaci geologů a paleontologů.
Rešerše byla zaměřenana celkový popis korálového obzoru, historii jeho objevu, rozsah jeho
zachovaného zbytku a generální interpretaci. Faunistichý obsah byl diskutován jen v omezené
míře jen jako doplněk rešerše a ilustraci velké faunistickó diverzity' která má obdobu jen
v podobném prostředí koněpruského útesu, o mnoho detailněji a více prostudovaného.
V korálovém obzoru od Kapličky nejsou totiŽ všechny skupiny fauny k dnešnímu dni
adekvátně prostudovríny a revidovány (např. hlavonožci nebyli sfudováni vůbec) a pouhé
převedení jmen na současnou úroveň poznáru by vyžadovalo v mnohých případechrevizi, což
je práce s|ožítá i pro odborníka. To není v moŽnostech vědeckého zaěátečníka učícího se
teprve studovat a exerpovat odbornou litreraturu.
Zadaného úkolu se Iva Šrámková ujala s velkým zájmem. Pracovala velmi pilně a zaujetí
problémem ji vedlo i k návštěvě řady míst, kde lze koráloý obzor pozorovat a studovat (uŽ to
samo představuje vice,než je od rešerše očekáváno). Pracovalazce|a samostatně, od výběru
studované literatury, přes ruzné nápady jak rešerši vylepšit obrázky, mapkami apod. až po
celkové zptacovění předloŽené práce. To je velký klad. Moje úloha se záměmě omezila jen na
rady s formálními úpravami (např. forma citaci atd.). Myslímtotiž, že začátečrucká práce
v této formě daleko lépe lyjadřuje pracovitost, invenci a schopnosti studenta pro vědeckou
práci, neŽ,,dokonaleji.. vypracované dílko, jehoŽ dokonalost $rto velmi důležité věci spíše
zastírá. Výběr vhodných studentů pro bakalrářské studium je pak složitější.
Zýšeuvedených důvodů aztoho,že jsem práci I. Šrrírnkové po celou dobu
sledoval navrhuji nejlyšší ocenění předloŽené bakalářské práce. Doufam, Že se přih1ásí
k magisterskému studiu na náš ústav.
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