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Předložená práce čítá 59 stran, dva sety příloh (5 fototabulí a pracovní tabulky měřených 

hodnot). Je přehledně členěná na 8 samostatných kapitol (zahrnujících úvod, geologickou 

charakteristiku a stratigrafii, materiál a metodiku, historický vývoj karbonátových platforem, 

přehlednou paleoekologii rudistů, morfologii, systematickou část a paleoekologickou 

charakteristiku studovaných společenstev rudistů s korálnatci), závěr, literaturu a přílohy. 

 

Diplomová práce je založena zejména na studiu muzejních sbírek Regionálního muzea 

v Teplicích a Národního muzea v Praze, čítajících přes 1500 exemplářů rudistů. Předmětem 

práce je systematická revize, paleoekologie a stratigrafie zasazená do moderního konceptu 

výzkumu rudistů v globálním měřítku. Z tohoto důvodu jsou široce diskutovány nejnovější 

poznatky a publikovaná data, vč. nejnovějších Treatise on Invertebrate Paleontology, 2018 

(rudisti). Práce vychází zejména z kolekce A. H. Fassela z konce 19. století a zahrnuje 

materiál z klasických lokalit Písečný vrch a Na Stínadlech.  

Bc. B. Křížová pracovala samostatně, výsledky průběžně konzultovala a dohledávala 

chybějící zdroje, osvojila si základy morfometriky i fotografické techniky (přílohy fototabulí 

jsou na vynikající úrovni). Detailní zpracování studovaného materiálu si vyžádalo 

několikatýdenní pobyty ve sbírkách obou institucí - zde je opravdu na místě poděkování M. 

Radoňovi a Dr. J. Sklenářovi za čas, který studentce v depozitářích věnovali při fotografování 

a měření. Terénní výzkum byl omezen na jediné dnes přístupné lokality (relikty kapes na 

Písečném vrchu a jediný odkryv Na Stínadlech na soukromém pozemku) s minimem nových 

nálezů. Práce je psána srozumitelně, čtivě, v samotném textu není příliš překlepů 

a stylistických chyb. Drobné formální chyby lze nalézt v seznamu literatury. DP vznikala 

etapovitě s vyšší akcelerací v závěru, z tohoto důvodu byl finiš poněkud intenzívnější 

(nicméně na mé připomínky stihla autorka včas reagovat a většinu akceptovat). 

 

Práce přináší novou interpretaci společenstev rudistů ve výplních kapes teplického ryolitu.  

1. Zjištění relativně vysoké taxonomické diverzity taxonů rudistů (8 druhů 5 rodů, z nichž 2 

jsou nejistého zařazení nebo uvedeni v otevřené nomenklatuře) a jejich systematické zařazení 

v moderním kontextu. 



2. Stratigrafická interpretace naznačuje spíše cenomanský původ většiny studovaného 

materiálu, což je významným přínosem k dlouhodobě diskutovanému problému. 

3. Implementace rozsáhlé moderní literatury a diskuze v kontextu se současnými trendy 

rudistového výzkumu. 

4. Paleoekologická charakteristika společenstev rudistů a korálnatců, které je určeno jako 

„coral-rudist lithosome“, pravděpodobně nejstarší známé společenstvo tohto typu. 

5. Rekonstrukce paleoprostředí s využitím poznatků o ekologických nárocích rudistů a korálů. 

 

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že Bc. B. Křížová zcela prokázala schopnost 

samostatně vědecky pracovat (doplněnou o nadšení pro dané téma) a svůj výzkum podpořila 

řadou nových zjištění, která splňují taková kritéria, aby mohla být publikována 

v mezinárodním periodiku. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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