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Recenzentský posudok na dizertačnú prácu 

“Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní 
Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie)

(Lower Cretaceous belemnites (including J/K boundary interval) in the NW Tethys, 
biostratigraphy, palaeobiogeography and palaeoecology)”,

predloženú k obhajobe vedeckej hodnosti “Philosophiae Doctor”  
Mgr. Luciou Vaňkovou

Mgr. Lucie Vaňková sa v ostatných 
rokoch pod vedením doc. RNDr. Martina 
Košťáka zaoberala vyhodnotením a 
revíznym štúdiom spodnokriedových 
belemnitov z Vonkajších Západných 
Karpát

Materiál v rozsiahlej miere 
doplňovala vlastnými zbermi z 
vápencových hornín. Celkový objem 
študovaného materiálu obsiahol 
úctyhodný počet tisícov jedincov.  

Oceneniahodné je využitie 
intenzívnej spolupráce s domácimi a 
zahraničnými špecialistami, ako aj. 
širokej škály metód a prístupov (vrátane 
štúdia izotopov Sr) ku štúdiu, 

Obsah a rozvrhnutie kapitol 
textu: Predložená práca Mgr. Lucie 
Vaňkovej pozostáva zo 273 strán textu 
(z toho 77 strán vlastného rukopisu 
doloženého kópiami publikovaných 
prác). Je členená do šiestich častí: 
1.Všeobecný úvod, 2.Úvod do 
geologickej problematiky, 3.Materiál  
4.Použitá metodika, 5.Výsledky štúdia, 
6.Súpis použitej literatúry..

Kópie štyroch publikovaných prác 
s potvrdeným autorským podielom 
uchádzačky sú priamo k práci priložené.

Práca spracúva výsledky štúdia 
štyroch tematických okruhov: Kurovice, 
výsledky štúdia izotopov stroncia z lomu 
Kotouč na Štramberku, výsledky 
izotopového štúdia z karpatských lokalít 
jursko-kriedového rozhrania a štúdium 
materiálu z kapsy Š 12 v lome Kotouč na 
Štramberku. 

Fosílny materiál pozostáva z 28 
druhov, kým 12 foriem ostalo v 
"otvorenej nomenklatúre". Rozpätie 
veku študovaných rostier je od raného 
titónu až po barém.    

Pripomienky k názvom 
a správnosti terminológie: Použitá 
terminológia indikuje vysokú úroveň 
odborných znalostí uchádzačky. 

Aj preto do istej miery zaráža 
nevyhranenosť niektorých formulácií 
("po relativně mělkovodním období" =  
platí pre lokalitu, či globálne? vzťahuje 
sa na eustatické zmeny globálnej 
morskej hladiny v zmysle Haqa ?; 
"oblast SV okraje oceánu Tethys" = 
hovorí sa o Tibete a južnej Číne, alebo je 
myslený SV okraj  mediteránnej 
Tethys?;  podobne "oblast severní 
tethydní říše" = severná časť 
mediteránnej Tethys?). 



Používanie pojmov "tsunamit - 
turbidit - slump" je až príliš voľné...

Pripomienky k úvahám 
o paleoekológii a  paleobiogeografii: 
Oceňujem široký záber uchádzačky 
zasahujúci pomerne hlboko do záverov 
iných disciplín. 

Preto by bola namieste opatrnosť 
pri formulovaní niektorých téz, napríklad 
záverov o batymetrii. Belemnity boli 
tvormi voľného pelagického priestoru a 
miesto ich života sa v jednotlivých 
etapách života zrejme líšilo podobne ako 
to vidíme u dnešných hlavonožcov. To 
sa muselo odraziť i na chemickom a 
izotopovom zložení tvoriacej sa časti 
rostra...    

Možno ešte menej ucelene pôsobia 
autorkine paleobiogeografické závery. 
Nazainteresovanému čitateľovi chýbajú 
najmä definície pojmov - rozdiely medzi 
"francúzsko-bulharskou" a krymsko-
kaukazskou" subprovinciou (obr, 7) by 
bolo vhodné v práci presnejšie 
definovať.  Ako možno vysvetliť, že 
kým prieniky medzi tethydnými a 
boreálnymi amonitovými faunami sú 
zaznamenávané, vo faune belemnitov v 
tom istom období nie sú známe ? 

Ortografická čistota textu a 
grafická úroveň ilustrácií: Práca je 
vypracovaná čisto, prehľadne, s dôrazom 
na starostlivú úpravu a štylizáciu 
myšlienok. Dokazuje tak vycibrený 
metodický prístup, dôkladnosť a dobrú 
úroveň kvality vedeckej práce.

Narábanie s literárnymi zdrojmi 
informácií: Autorka dizertácie v práci 
využila rozsiahlu škálu údajov (celkovo 
uvádza 218 citovaných prác) z množstva 
domácich i zahraničných publikácií 
a vhodne ich využila pri vlastných 
interpretáciach. Časová distribúcia 
literárnych zdrojov (viď priložený graf) 

indikuje nezaťažený, objektívny prístup 
k ich vyhodnoteniu: hoci viac ako 50 % 
citovaných prác pochádza z uplynulého 
polstoročia (s dôrazom na dve - tri 
posledné dekády), autorka dokazuje aj 
znalosť originálnej literatúry spred 230 
rokov (čo v súčasnej dobe vôbec nie je 
bežné).   

17
90

18
00

18
10

18
20

18
30

18
40

18
50

18
60

18
70

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

20
20

0
10
20
30
40
50
60
70

počet citácií prác z jednotlivých dekád

Anotácie literatúry v práci Lucie Vaňková, 2021: 
"Belemniti spodní křídy" – na vertikálnej ose počty 
citovaných prác, na horizontálr dekády ich 
publikovania):

Záver:  Oponovaná dizertačná 
práca  Mgr. Lucie Vaňkovej 
dokumentuje vysokú úroveň 
uchádzačkinej vedeckej práce 
a oceneniahodnú kvalitu jej vedeckých 
výsledkov. Uchádzačka je autorkou 
(alebo spoluautorkou) piatich 
recenzovaných vedeckých publikácií (tri 
z nich v CC) a desiatich 
nerecenzovaných publikácií, aktívnou 
účastníčkou medzinárodných vedeckých 
konferencií. 

Napriek mojim vyššie uvedeným 
výhradám, ktoré majú prevažne 
formálny, štylistický a terminologický  
charakter, pokladám oponovanú 
dizertačnú prácu predloženú Mgr. 
Luciou Vaňkovou za zreteľný vedecký 
prínos dizertantky k poznaniu vývoja 
nektonických morských organizmov 
počas mladšieho mezozoika. Poznanie 
fauny belemnitov a jej distribúcie v čase 
a priestore môže prispieť aj ku starému, 
dosiaľ nedoriešenému problému riešenia 
jursko - kriedovej hranice. 



Preto predkladanú  dizertačnú 
prácu odporúčam prijať ako podklad pre 
udelenie hodnosti PhD vo vednom obore 
paleontológia v rámci študijného 
programu geológia.

Bratislava, 20. marec 2021.   

doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Bratislava 


