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Předložená dizertační práce má 54 stran textu +  přílohy s kopiemi publikovaných článků. Klade  si za 
cíl zhodnotit  výskyty obecně dosti vzácných a i velmi vzácných fosilií členovců (trilobitů, 
thylakocephalů)  v usazeninách karbonského stáří v Moravském Krasu. Autor je znám  svojí afinitou 
k této oblasti,  k těmto skupinám a asi není nikdo povolanější takovou revizi  učinit. 

Na počátku uvedených 54 stran  jsou shrnuty výsledky práce. Po  nich následuje kapitola o geologii 
karbonu území.  Poté následuje vlastní úvod a cíle práce a přehled historie výzkumu spodnokarbon-
ských trilobitů Moravského krasu.  V druhé části se autor obšírně věnuje   nálezům thylakocefalů  
z Moravského krasu s podobným členěním, tj.  historií výzkumu této skupiny korýšů, jejich 
fylogenetickým vztahům, popisem nového druhu thylakocefalida a zhodnocením jeho významu v této 
bizarní skupině korýšů.  

Zatímco v kapitolách  věnovaných  novému materiálu se jedná o nové originální poznatky a v případě 
thylakocefalů i originální nové myšlenky, jsou úvodní kapitoly o geologii,  stratigrafii a historii 
výzkumu spíše jen kompilací starších údajů, avšak s řádně citovanými zdroji včetně obrázků. 
 
K práci mám připomínky  týkající se  spíše formálních  nedostatků.    V textu je poměrně dost  
překlepů. Celkově zde je patrná neobratnost ve vyjadřování v případě psaní odborného stylu.  
• Na str. 8 by neměly být čárky mezi druhovým názvem a autorem druhu ( = Liobole testans, 

(Chlupáč, 1966). Nebo je to odkaz na publikaci? 
• Rovněž na str. 33, 36 a 40 je u druhu autor v závorce. Což by asi nemělo být (viz  str. 32); nebo je 

to odkaz na publikaci?  Cosi podobného je i dále v textu. 
• Obr. 12 a  13 místo „kresba“ bych doporučil pojem „mikrostruktura“ a sjednotit pojmy 

ornamentace, mikrostruktura, mikroornamentace a kresba v okolním textu (str. 39). 
• str. 34  - zařazení metodiky za popis nového druhu je zvláštní. 
• str. 38 - fammen má správně famen  
• na  str. 38 je tvrzení, cituji: „tyto struktury svědčí o přizpůsobení se prostředí, kdy pohyb ve vodním 

sloupci snižuje odpor vody“. Pohyb sám o sobě nesnižuje pohyb vody! Asi by to mělo znít: „tyto 
struktury  kontrolují obtékání  vody okolo krunýře a tím snižují odpor vody při pohybu“ nebo 
podobně. 

• Zaton et al.  by správně měl být Zatoń et al. 
• V literatuře je řada formálních nedostatků (různé pomlčky, dvojtečka místo čárky, mezery mezi 

slovy, chybějící italika aj.) 
 
Je obtížné se vyjadřovat k již publikovaným odborným článkům. Případné kritiky těchto článků byly 
záležitostí  recenzentů a nemá smysl, abych kritizoval články, které  již prošly recenzním řízením. 
 
I přes uvedené nedostatky jsem přesvědčen, že autor  odvedl   kvalitní  a originální práci. Jeho přínos 
pro poznání členovců karbonu Moravského krasu je  bezesporu významný.   Samotné textové 
zpracování však  ukazuje, že  zpracování českého textu není tou nejsilnější stránkou autora. 
 
Autor prokázal schopnost samostatné vědecké práce.  Práci proto, i navzdory  vyššímu počtu 
nedostatků v poměrně krátkém textu, doporučuji k obhajobě. 
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