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Barbora Křížová předkládá diplomovou práci o rudistech (Bivalvia) ze dvou lokalit u Teplic 

(Písečný vrch a Stínadla) z tzv. příbojové facie české křídové pánve. Práce je rozčleněna do 

následujích částí: úvod, geologická charakteristika obou lokalit, materiál a metodika, historický vývoj 

karbonátových platforem, paleoekologie a morfologie rudistů, systematika studovaných rudistů, 

paleoekologie rudistů lokalit Písečný vrch a Stínadla, diskuse a závěr.  

Uvodní kapitoly o historii výzkumu jsou výstižně popsány, nechybí upozornění na rozpory 

v názorech na stratigrafické zařazení tzv. příbojových lokalit v okolí Teplic a Bíliny. Z kapitoly materiál 

a metodika je zřejmé, že materiál pochází ze starších sběrů k konce 19. a začátku 20. stol. Musím 

konstatovat překvapení, že se zachoval poměrně značný počet rudistů v těchto sbírkách a to 

především v regionálním muzeu v Teplicích. V metodice jsou uvedeny všechny potřebné parametry 

k charakteristice morfologie schránky mlžů. Kapitola historický vývoj karbonátových platforem od 

jury do konce křídy je obsáhle rešeršně zpracována i když se z větší části netýká litofaciálního vývoje 

české křídové pánve, kde se karbonátový (tethydní) útesový vývoj vyskytuje jen velmi omezeně. 

Nicméně rešeršní část umožnila Barboře Křížové zařadit studované lokality v české křídové pánvi do 

širšího kontextu. Paleoekologie rudistů je podle citované literatury podrobně rozpracována. 

Morfologie schránek je dobře dokumentována na obrázcích. V systematické části je popsáno 10 

druhů (popř. rodů) rudistů ze dvou lokalit v okolí Teplic. Popis druhů obsahuje všechny náležitosti 

vyžadované v systematice. U rudistů s větší četností (např. Plagioptychus haueri Teller) je popis 

doplněn biometrickými údaji ontogenetického růstu schránky.  Společenstva rudistů z obou lokalit 

jsou zařazena do „coral-rudist lithosomů“ a je specifikována doprovodná fauna korálů a mlžů. 

Kapitola Diskuse se orientuje především na otázku stratigrafické příslušnosti obou lokalit a jejich 

paleoekologické interpretaci. Podle rozboru rudistové fauny Barbora Křížová preferuje pro obě 

lokality cenomanské stáří. 

K diplomové práci mám tyto připomínky: 

1) V úvodní části diplomové práce mi chybí přesnější lokalizace studovaných lokalit v mapě (obrázek 

č. 2 by si právě zasloužil takovou přesnější lokalizaci v mapě). Obrázek č. 1 je pouze silně 

generalizované umístnění lokalit v rámci české křídové pánve a obrázek č. 3 pozbývá smysl bez 

zakreslení pozice křídových lokalit. 

2) V geologické charakteristice lokalit, popř. v diskusi by mělo být upozorněno na různý význam 

Reussových „konglomeratenschiten“ a „ hippuritenkalk“ ve starší geologické literatuře.  

3) Kapitola historický vývoj karbonátových platforem by podle mne měla být zařazena před kapitolu 

Materiál a metodika, neboť se přímo netýká rudistů ze studovaných lokalit.  



4) U paleoekologie rudistů by mohla být zmínka také o vlivu klimatu na jejich rozšíření, tj. rozdíly mezi 

tethydní říší a boreální provincií, popř. bathymetrické limity jejich výskytu.  

5) V diskusi o cenomanském stáří studované rudistové fauně je třeba mít na mysli několik věcí: 1) 

musejní materiál není přesně lokalizovaný (není jasné, zda jsou všechny nálezy z jednoho místa a 

z jaké jsou topografické úrovně), 2) Z výskytu druhů uváděného v systematické části je patrné, že 

naprostá většina popisovaných rudistů je omezena na areál české křídové pánve (včetně Saska a 

Slezska) a představují výrazně endemické druhy. Z tohoto důvodu je mezipánevní korelace velmi 

ztížena a zůstává tedy odkaz na tradičně uváděné cenomanské stáří ostatních lokalit v české křídové 

pánvi jako jsou např. Korycany, Kutná Hora apod. Nicméně nové geologické mapování ČGS v okolí 

Kutné Hory doložilo makrofaunisticky a podle vápnitého nanoplanktonu spodnoturonské stáří 

vápnitých pískovců s rudisty druhu Radiolites sanctaebarbarae (Počta). Z tohoto důvodu vidím úvahy 

o stratigrafické valenci příbojových lokalit Písečný vrch a Stínadla za stále otevřené. 

V diplomové práci Barbory Křížové si nejvíce cením systematické části, která přináší moderní 

systematické zpracování rudistů z české křídové pánve po 129 letech od monografického zpracování 

Počty (1889) na které práce Barbory Křížové přímo navazuje. Oproti dřívější literatuře autorka na 

základě systematického studia uvádí výrazně větší diverzitu druhů rudistů z obou lokalit. Fotografie 

na fototabulích jsou vysoké kvality a přinášejí dobrou představu o uspořádání a skulptuře schránek 

studovaných rudistů. Připomínky z mé strany jsou pouze formálního charakteru. 

Diplomovou práci doporučuji ke schválení a kloním se klasifikovat práci v rozmezí 1-2. 
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