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Posúdenie dizertačnej práce Mgr. Jana Sklenářa  

„Brachiopoda a Polychaeta v tafocenózách České křídové pánve“ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Listom dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe prof. Dr. Bohuslava 

Gaša zo dňa 19. júla 2013 som bol poverený posúdením dizertačnej práce vyššie menovaného 

uchádzača. Posudok bol vypracovaný počas letných terénnych prác v Starej Lesnej. 

Práca má 50 strán textu a prílohu, pozostávajúcu zo separátnych výtlačkov troch 

publikovaných odborných článkov autora, týkajúcich sa prejednávanej problematiky. 

Samotný text sa skladá zo šiestich kapitol (1) Poďakovanie, (2) Definícia otázok, (3) 

Metodika, (4) Taxonómia, (5) Diskusia o ramenonožcoch a mnohoštetinatcoch 

v tafocenózach Českej kriedovej panvy, (6) Zoznam citovanej literatúry.   

Štúdia je zameraná na aktuálnu tému paleobiocenotického štúdia dôležitých bentických 

skupín v českej cenomansko - turónskej morskej panve. Vzhľadom na relatívne dobré 

odkrytie územia, bohatstvo faunistických zvyškov a vysoký stupeň palentologickej 

preskúmanosti lokalít je spracovanie tafocenóz oboch študovaných skupín nanajvýš žiadúce.    

Výskumné otázky boli definované prehľadne a logicky. Určitý nedostatok vidím v tom, že 

autor venoval relatívne málo pozornosti časo-priestorovým vzťahom a najmä otázkam 

vývojových zmien spoločenstiev brachiopodov a polychétov českej kriedovej panvy v čase 

(týchto problémov sa čiastočne dotýka obrázok 7 a publikované práce v prílohe).        

Kapitola o metodike je objemovo najrozsiahlejšou časťou práce (46 %). Je vypracovaná 

dôkladne a obsahuje množstvo zaujímavých informácií, ktoré autor nazbieral počas výskumu. 

Napriek tomu, že metodika štúdia fosílií (predovšetkým spôsob ich získavania a preparácie 

z horninovej masy) pozostáva zo zložitých a premenlivých postupov s neistým výsledkom (do 

značnej miery pripomínajúcich prácu stredovekých alchymistov), sú podobné informácie 

veľmi užitočné a žiadané širokým okruhom špecialistov.  

V kapitole o taxonómii (18 % objemu textu) autor preukázal intímnu znalosť súčasného 

stavu poznatkov o fylogenéze, anatómii, funkčnej morfológii a systematickej klasifikácii 

oboch študovaných skupín. O niečo menej miesta venoval problémom životnej stratégie 

(paleo-autekológie) a synekológie týchto organizmov.  



Kapitola o „ramenonožcoch a mnohoštetinatcoch v tafocenózach ČKP“ by podľa názvu 

mala byť nosnou témou  dizertácie. Predstavuje však sotva šestinu práce a má skôr diskusný 

charakter. Je to zrejme tým, že sa výrazne opiera o výsledky, obsiahnuté v publikovaných 

prácach v prílohe. Aj napriek tomu, že subkapitolka 5.2 má názov „shrnutí hlavních výsledků 

disertační práce“ a tvorí poslednú, záverečnú časť, je tvorená viac rešeršnými poznámkami 

než odpoveďami na modelové výskumné otázky A-C definované v kapitole 2.   

Zoznam použitej a citovanej literatúry pozostáva zo 138 citácií domácich a zahraničných 

prác, ktoré za ostatné dve storočia priniesli významnejší pokrok v poznaní prejednávanej 

problematiky.    

Práca je písaná prehľadným a zrozumiteľným štýlom s minimom preklepov a chýb (viď 

poznámky priamo v rukopise práce). Určitou slangovou záťažou je nenáležité používanie 

stratigrafických termínov, napríklad „...hojných v turonu pánve“ (str.4), „...rod Gibbithyris se 

vyskytuje i ve spodním coniaku“ (str.33), upřesněna byla biostratigrafie svrchního turonu 

pánve“ (str.36), atď. Diskutabilné sú tiež termíny „spodní miska“, „dolní miska“, „horní 

miska“ (str. 26, 32).   

Možno uzavrieť, že aj napriek drobným nedokonalostiam práca dokazuje hlbokú znalosť 

problematiky a dokumentuje zasvätený prístup autora, ktorý je už v súčasnosti uznávaným 

odborníkom v študovanej disciplíne. Rukopis obsahuje veľké množstvo údajov a podnetných 

poznámok, ktoré sú cenným zdrojom inšpirácie aj pre odborníkov a budú hodnotným 

základom pre ďalší výskum (nielen kriedových) fosílnych bentických paleobiocenóz. 

Považujem túto prácu za zreteľný argument dokazujúci vedeckú zrelosť jej autora 

a oprávnenosť jeho prístupu k obhajobe vedeckej hodnosti PhD.  

 

Stará Lesná, 2013-08-15  

      Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.  


