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Předložená práce čítá 89 vč. 23 tabulových příloh. Je přehledně členěná na úvod, 8 

samostatných kapitol zahrnujících materiál a metodiku, charakteristiku amonitů, geologii 

a stratigrafii, systematickou část, anománlní výskyt amonitů v ČKP, předběžné výsledky 

výzkumu Ca-nanoplanktonu, paleogeografii a paleoekologii, závěr, literaturu a přílohy. 

 

Diplomová práce byla zadána v r. 2016 a měla představovat revizi tehdy známých taxonů 

spodního a středního turonu ČKP, jejich systematiku a stratigrafii. Během řešení se objevil 

nový a do té doby neznámý materiál, zejména z pozůstalosti Dr. J. Soukupa (sbírky 

Národního muzea a PřF UK), který výrazným způsobem ovlivnil další směr řešení DP. Místo 

revize předpokládaných 8-10 taxonů, tento počet narostl na dvojnásobek, zahrnující 19 druhů 

15ti rodů. Čtyři taxony, některé z nich zonální, jsou popsány z ČKP vůbec poprvé! To je beze 

sporu vynikající úspěch, zejména s ohledem na prozkoumanost křídových sekvencí v rámci 

ČKP. Společně s dalšími, novými nálezy se tak jedná o začátek moderní revize, resp. samotné 

stanovení amonitových zón v ČKP v intervalu spodní-střední turon přímo doložené danými 

indexovými taxony. Autor zde zavádí dvě zcela nové zóny pro ČKP (Fagesia catinus 

a Prionocyclus albinus) a potvrzuje, na základě exempláře W. coloradoense, oprávněnost 

existence stejnojmenné zóny v rámci ČKP. Stratigrafické rozsahy, stejně jako 

paleobiogeografie a kombinovaná stratigrafie spolu s Ca-nanoplanktonem jsou velmi slibným 

začátkem další vědecké práce autora a první výsledky představují zcela nové poznatky 

s potenciálem publikování v mezinárodních časopisech.  

Nutno ovšem přiznat, že tyto vynikající výsledky poměrně kazí formální stránka práce, což je 

škoda. Bc. Ondřej Kohout pracoval samostatně, výsledky průběžně konzultoval a témata 

rozšiřoval tak, jak přicházely nové, často nečekané nálezy. Z tohoto důvodu byl finiš 

diplomové práce poněkud hektický. Přesto, že jsme z důvodu výrazného nárůstu taxonů 

během řešení upustili od citovaní prací uvedených v synonymikách (v souhrnu první stovky), 

výsledný redukovaný seznam citací obsahuje formální chyby. V textu nalezneme také několik 

překlepů – viz. několik verzí názvu taxonu Lecointriceras, název kap. Předběžné sdělení 

a výzkumu..., aj. 

Detailní zpracování studovaného materiálu si vyžádalo několik měsíců prací ve sbírkách obou 

institucí - zde je opravdu na místě poděkování Dr. J. Sklenářovi za čas, který studentovi 



v depozitářích věnoval při hledání neregistrovaného materiálu, fotografování a měření. 

Terénní výzkum byl omezen na lokalitu (Pecínov), v současnosti jedninou s odkrytým 

kompletním sledem sedimentů v intervalu CTBE-střední turon, s minimem nových nálezů. 

 

Z odborného hlediska přináší práce zcela nové pohledy na amonity ve spodním a středním 

turonu ČKP, zejména:  

1. Zjištění nových taxonů amonitů v rámci české křídové pánve. 

2. Stanovení nových amonitových zón v rámci ČKP 

3. Přínos pro pochopení stratigrafického rozšíření „opukových facií“ v rámci ČKP, poprvé je 

zde, na základě výskytu amonitů také řečeno, že na Kouřimsku sedimentace typických opuk 

bělohorského souvrství začíná již v nejnižším spodním turonu, na rozdíl od klasických oblastí 

středních Čech. 

4. Implikace pro paleobiogeogafii, přítomnost tethydních taxonů a striktní hranice jejich 

výskytu. 

5. Předběžná korelace indexových taxonů amonitů s vápnitými nanofosíliemi. 

 

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že Bc. O. Kohout plně prokázal schopnost 

samostatné vědecké práce a svůj výzkum podpořil řadou výjimečných a zcela nových zjištění, 

což by mělo být primárním cílem DP. I přes některé výhrady k formálním nedostatkům práci 

doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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