
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Veroniky Veselé: 

Systematická revize fosilních makroskopických zbytků mechorostů popsaných z terciéru 
Českého masivu 

 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl popis a systematické zařazení třetihorních fosilních 
makroskopických zbytků mechorostů popsaných z Českého středohoří a Mostecké pánve. Na 53 
stranách vlastní práce podává po stručném úvodu nejprve poměrně podrobnou geologickou 
charakteristiku území (18 stran), ze kterého pocházejí studované fosílie, stručnou jednostránkovou 
metodiku vlastní práce, obecnou, zejména morfologicko-anatomickou charakteristiku mechorostů (7 
stran), popis studovaných vzorků (16 stran, doplněných 6 přílohovými obrazovými fototabulemi, 
které obsahují 1-3 mikroskopické fotografie z každého studovaného vzorku, přičemž některé 
fotografie detailů jsou zařazeny přímo do textu), následovaných stručnou diskusí. Formální 
neobvyklostí práce je řazení diskusních odstavců k jednotlivým vzorkům přímo k popisům druhů, 
zatímco kapitola Diskuse je spíše závěrečným shrnutím s několika obecnými diskusními poznámkami 
k fosilizačnímu potenciálu mechorostů. Rovněž kapitoly Geologická charakteristika území a 
Mechorosty mají charakter úvodu, přičemž vlastní Úvod je spíše anotací celé práce. 

Nejsem geologem ani paleontologem, proto je pro mě celkové zhodnocení práce obtížné. 
Uvědomuji si, že popis fosilních fragmentů organismů, u nichž je navíc pravděpodobné, že nemají 
recentní obraz ve známém a dobře dokumentovaném druhu, je velmi obtížný, a že tato práce také 
vyžaduje velký rozhled ve známé světové diverzitě mechorostů, které nebyly přímým oborem studia 
autorky. Bryologická problematika byla konzultována se specialistou, nicméně není neobvyklé, že 
názory specialistů, zejména pokud jsou založeny na nepříliš jasných indiciích, se mohou značně lišit. 
Moje interpretace některých vzorků je tak opravdu jiná, jak krátce zmiňuji níže. Celkově však oceňuji, 
že se autorka pustila do takto obtížného tématu, jednoznačně pomohla svým popisem a 
dokumentací zpracovaných vzorků k interpretaci a přinejmenším diskusi o jejich systematickém 
zařazení (předchozí interpretace byly veskrze pouze přiřazení k umělému fosilnímu druhu mechu 
Muscites, stojícímu mimo reálný systém). Za slabiny práce považuji dokumentaci znaků, které autorka 
(spolu s bryologickým konzultantem) považovala za diagnostické k navrhovanému systematickému 
přiřazení vzorků a zjevné omezení se na recentní bryoflóru Evropy při diskusi o interpretaci vzorků. 
Jak autorka správně uvádí v obecných kapitolách, třetihorní klima a vegetace na lokalitách, ze kterých 
fosílie pocházejí, bylo teplejší než dnes a tehdejší bryoflóra na nich bezpochyby obsahovala řadu 
elementů, známých dnes jen z jihovýchodní Asie a dalších subtropických a tropických oblastí. Přesto 
se domnívám, že autorka jednoznačně splnila nároky kladené na posluchače PřF UK pro vypracování 
závěrečných diplomových prací a její práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. Z mého (dílčího a 
nutně omezeného) pohledu nemohu doporučit nejlepší možné hodnocení, kompromisně bych 
navrhoval hodnocení práce velmi dobře, avšak dávám komisi „volnou ruku“ při posouzení, zejména 
na základě průběhu obhajoby. Níže pak uvádím konkrétní připomínky a možné diskusní náměty pro 
obhajobu. Důležitější dotazy nebo části dotazů zvýrazňuji tučně, na ostatní není potřeba u obhajoby 
reagovat. 

K úvodním, obecným kapitolám: 

− str. 26: nevím, nakolik se jedná o zavedený pojem, ale „soukromá sbírka Tomáše Novotného“ by 
z mého pohledu měla být specifikována nějakým kontaktem na majitele 

− str. 27: „[mechorosty] …kontrolují koloběh vody, erozní činnost“ – při všem respektu k nim se na 
těchto funkcích nejvýše částečně podílejí 



„…nálezy fosilních mechorostů v paleoekosystémech středoasijského lagerstätte Madygen“ – 
bylo by vhodnější napsat česky 
… heterogenní polyfyletické skupiny Bryobiotina (mechorosty)… - v současnosti opět převládá 
názor na monofylii mechorostů, i v minulosti byly 3 hlavní linie považovány za vývojově blízké, 
jako parafyletickou skupinu 

− str. 27: již není pravda, že nejstarší známé fosílie mechů jsou karbonské – Cardona-Correa et 
al. (DOI: 10.1086/686242) popsali nález fosilních rašeliníků z ordoviku. Možná se jedná o 
"úlet", ale nenašel jsem zatím žádnou studii, která by tuto práci nějak vyvrátila, akceptuje ji 
např. i A.J. Shaw, jeden z významných současných specialistů na rašeliníky a evoluční biologii 
obecně (v práci DOI: 10.1111/gcb.14485 ). Rovněž je myslím minoritní názor, že by „hlevíky 
[byly] považovány za nejstarší vývojovou větev z celé skupiny mechorostů“ 

− str. 28: mechorosty se rozmnožují nepohlavně i ve stálých podmínkách – u řady z nich dokonce 
jiný způsob rozmnožování není známý 

− str. 29 uvedená definice poikilohydrie mi nepřijde správná, jedná se zejména o schopnost 
vyrovnat se s nedostatkem vody radikálním útlumem životních projevů a po obnovení přísunu 
vody opět metabolismus nastartovat 

− str. 30: děleni typů stélek na lupenité, listnaté a „přechodné“ určitě neodpovídá současným 
trendům, z vývojového pohledu je důležitější schopnost vytvářet tzv. komplexní stavbu stélky 
(diferencovanou na jakási jednoduchá pletiva) a ostatní játrovky s jednoduchou stavbou 

− společným znakem játrovek není „zjevné zarovnání do jedné roviny“ – řada jich má rovnoměrně 
třířadě olistěné stélky, takže v průřezu jsou zcela okrouhlé (Herbertus, Tetralophozia, 
Gymnomitrion…) 

− str. 31: „olejová tělíska“ – česky siličná tělíska 
„Mechy, ač nepatrné svým vzrůstem…“ – považujete více než metr dlouhé lodyhy vodních 
splývavých mechů nebo až 80 cm vysoké lodyžky mechů r. Dawsonia opravdu za nepatrné? 
 

K popisu a interpretaci jednotlivých vzorků: 

− vzorek DNT 10004 a, b: není pravda, že „žebro v jednotlivých lalocích, které by tím pádem 
mohly být i samostatnými fyloidy, je typickým znakem játrovek foliózních“ – přítomnost žebra 
je u játrovek naopak omezena na některé skupiny frondózních játrovek (čeledi 
Pallaviciniaceae, Hymenophytaceae, 'pseudožebro' z nevodivých pletiv u Metzgeriaceae apod. 
U foliózních játrovek se vyskytují pouze 'pseudožebra' [vitta] z prodloužených buněk, např. u 
rodů Diplophyllum nebo Herbertus). U třídy Haplomitriopsida nejsou vodivá pletiva v podobě 
'žeber' známá, proto mě Vaše interpretace této fosílie překvapuje. 

− vzorky G 12395 a G 12396: Uvádíte, že „Dobře zachovalý pozitiv i negativ rostlinky umožňují 
sledování významných diagnostických znaků: amfigastrií a periantu“ – já ovšem z dokumentace 
periant nevidím. Podle uvedeného obrázku bych se netroufnul tvrdit, že „tvar amfigastrií, stejně 
jako tvar a postavení fyloidů jsou zcela typické pro nejrozšířenější rod recentní čeledi 
Frullaniaceae, Frullania“ – podobné amfigastrie mají zástupci řady čeledí a rodů. Pro přiřazení 
k rodu Frullania by byl nutný otisk charakteristicky utvářeného lalůčku postranních listů – byl 
k dispozici, můžete jej předvést? 

− vzorek G 12400 a,b: tvrzení „Na základě pravidelného větvení a postavení fyloidů lze vzorek 
zařadit k recentním čeledím Plagiotheciaceae a Brachytheciaceae“ a „Vypadlé části listových 
čepelí některých fyloidů poukazují na příbuznost s recentním rodem Fissidens“ jsou v rozporu. 
Navíc částečně souhlasím spíše s prvním z těchto tvrzení, že větvení mechu napovídá zařazení 
mezi bokoplodé mechy, a proto je navrhované přiřazení vzorku k vrcholoplodému rodu 



Fissidens nelogické. Vypadlé části čepele lze pozorovat i u řady bokoplodých, zejména vodních 
druhů mechů. 

− vzorek G 12392: nejsem si jist správností interpretace, že „vystoupavá lodyžka … je zcela 
nevětvená“. Může se jednat o větev bokoplodého mechu, jak autorka sama tvrdí dále „Fosilie 
pleurokarpního mechu…“, nicméně v rozporu s tímto tvrzením ji pak přiřazuje k recentní čeledi 
Mniaceae. Mně fragment připomíná spíše bokoplodé rody (např. čeledi Lembophyllaceae, 
Neckeraceae...), pokud skutečně Bryidae, pak spíše třeba např. zástupce čeledi Rhizogoniaceae 

− vzorky G 12398 a G 12399: autorka opět hledá mezi elementy recentních středoevropských 
močálů, avšak výše naznačení zástupci v helešických vrstvách patří mezi v současnosti 
subtropické či tropické rody, má k tomu nějaký důvod? Proto i vyobrazený mech by mohl být 
spíše příbuzný např. současným zástupcům rodu Breutelia, kteří mají jak výrazné tomentum, tak 
pošvaté báze listů, které se u rodu Aulacomnium nevyskytují 

− vzorky G 11514, G 2078 a G 2888: trojice podobně vypadajících fosílií z jedné, resp. blízkých 
lokalit ústeckého souvrství byl i v minulosti povětšinou určen jako jeden druh, který je dnes 
řazen do rodu Hygroamblystegium (čeleď Amblystegiaceae) – konečně i alternativní určení (pod 
ilegitimním jménem Hypnum lycopodioides C.O. Weber [= Hypnites lycopodioides Váňa & 
Ignatov] je řazeno do stejné čeledi. Není mi úplně jasné, na základě čeho autorka tedy tyto 
vzorky řadí do tří rodů dvou čeledí. Druhy rodu Drepanocladus snadněji přiřaditelné k rodu mají 
srpovité listy, ostatní lze přiřadit jen obtížně i z recentního materiálu bez molekulárních dat. 

− vzorek G 5072: Popisované parafylie nejsou z prezentované dokumentace vidět, 2krát zpeřené 
lodyžky s parafyliemi má např. i Hylocomium a další rody. 

− vzorek G 12773: protažené buňky na fyloidech nejsou typické jen pro rod Brachythecium, ale pro 
velkou část bokoplodých mechů 

− vzorky G 12772 a G 12394: opět mi není jasné, proč jednou případě autorka nezařadila vzorek do 
rodu a ve druhém ano, když ani v jednom případě nejsou vidět znaky charakteristické pro rod 
Plagiothecium (sbíhavé křídelní buňky). Navíc podobný typ olistění má opět řada jiných rodů 
bokoplodých mechů, zejména z čeledí Taxiphyllaceae, Lembophyllaceae a Neckeraceae s.lat. 

− vzorek G 8364: ani zde nelze vyloučit jiný rod z čeledí např. Lembophyllaceae a Neckeraceae 
s.lat. 

K formálním aspektům: 

Kromě zmiňovaných výhrad k formálnímu členění práce musím upozornit na řadu chyb v psaní 
vlastních jmen (názvy pánví či vrchů psané chybně s malými písmeny, hrubé chyby v termínech 
isofylie, anisofylie, chyby či překlepy v názvech taxonů (Chlorobiota místo Chlorobionta, 
Aulakomnium namísto Aulacomnium, Hypnum lycopioides namísto lycopodioides). Naopak jsem 
nezaznamenal chybějící odkazy v citované literatuře ani výraznější inkonzistence v jednotlivých 
heslech (pouze někde chybí čárky za jmény autorů – např. KVAČEK Z. namísto KVAČEK, Z. a ukrajinskou 
systematickou učebnici publikovanou v ukrajinštině by asi bylo vhodnější přepsat z ukrajinštiny 
namísto překladu, citovaného asi podle nějaké obchodní nabídky na internetu). 

 

V Českých Budějovicích, 7.9.2020 

doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D. 


