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BRACHIOPODA  A  POLYCHAETA  V  TAFOCENÓZÁCH  ČESKÉ  KŘÍDOVÉ 

PÁNVE  

 

 

Předloženou disertační práci tvoří dva základní celky:  

a) Úvodní část v podobě komentáře, který zahrnuje několik tématických okruhů 

spojených se zvláštnostmi metodiky studia mnohoštětinatců a ramenonožců a 

seznamuje s přehledem názorů k taxonomické pozici a fylogenetické afinitě obou 

studovaných skupin. Závěrečná část komentáře informuje o stavu poznání 

ramenonožců a mnohoštětinatců v tafocenózách české křídové pánve a shrnuje 

dosažené výsledky.  

b) Příloha v podobě třech publikací vyšlých v recenzovaných odborných časopisech 

s impaktovým faktorem, ve kterých je disertant spoluautorem. 

 

Z komentáře disertační práce o téměř 40 stranách, z autoreferátu a z přiložených publikací 

vyplývá, že práce autora se opírá o značné množství prostudovaného materiálu uloženého ve 

veřejných i soukromých sbírkách a též dále o vlastní terénní sběry autora, pocházející z 

několika desítek domácích i zahraničních lokalit. Přínosné jsou informace o rozmanitosti 

použitých chemických preparačních metod a za pomoci tenzoru, které konkrétně dokládají 

vhodnost či nevhodnost aplikace na schránky různých ramenonožců a mnohoštětinatců a 

rovněž vliv rozdílného podílu jílovité a vápnité složky v doprovodném sedimentu na 

preparaci. Obdobně přínosné jsou poznatky autora k použití metod užívaných pro studium 

vnitřních struktur schránek, dále v oblasti zobrazovacích metod, včetně dosud nevyužívaných 

fotografických postupů. Velmi zajímavé jsou informace o fylogenetické afinitě a o současné 

zoologické systematice mnohoštětinatců a ramenonožců, která je ale u mnohoštětinatců 

založená především na měkkých tělních částech. 

Jádrem disertace jsou autorovy výsledky získané studiem svrchnokřídových ramenonožců 

a mnohoštětinatců v tafocenózách české křídové pánve. Podstatná je  úvodní informace 

představující stav poznání zmíněných tafocenóz za dobu delší než 170 let. Dřívější studium se 

soustřeďovalo především na mnohoštětinatce a ramenonožce vázané na příbřežní facie 

cenomanu a spodního turonu české křídové pánve. Autor disertace se proto zaměřil na řadu 

dosud opomíjených otázek spjatých s uloženinami středního a především svrchního turonu 

v hemipelagické facii, resp. na rozhraní hemipelagické a příbojové facie. 

 

Úvodní část disertace je psaná dobrou češtinou s minimálním množstvím překlepů a 

pravopisných chyb. Zaznamenané drobné chyby jsou vyznačeny tužkou přímo do textu 

výtisku, který jsem měl k dispozici. Nemám zde žádné podstatné výhrady až snad, že v obr. 7 

na konci úvodní části mohlo být uvedeno, od koho pocházejí převzaté inoceramové biozóny. 

Vstupní část uzavírá obsáhlý seznam literatury o 13 stranách. Seznam literatury je veden 

jednotnou formou. Jen výjimečně zde není respektováno uspořádání autorů podle abecedy. 

V seznamu literatury se v podstatě nevyskytují žádné překlepy.  

K textu úvodní části ve spojení se seznamem literatury lze vytknout, že se tam ojediněle 

objevují  některé nedůslednosti v odkazech na autory (např. spojení s et al. v případě jediného 



autora a naopak - Pakhnevitch 2010; Kuprianova 2001 x et al. 2001), resp. je autor uveden 

s rozdílnými roky vydání publikace (Cohen 2006 x 2007; Nekvasilová et Pajaud 1969 x 

1971), nebo odkazovaná práce se nenachází v seznamu literatury (Cohen et Weydman 2005; 

Sklenář et Simon 2009 – i když tato práce je přiložená k souboru předložených publikací).  

 

Soubor přiložených publikací autora představuje příspěvky vydané v časopisech, které 

prošly důkladným oponentským řízením, které tedy nepotřebují žádnou další recenzi. Práce 

dokládají, že uchazeč je pečlivým, zaníceným a erudovaným odborníkem, který používá 

nejmodernější metody studia materiálu a který některé metody dále zdokonalil. Přiložené 

publikace rovněž dokládají, že autor prokázal schopnosti bádat jak samostatně, tak kolektivně, 

a to jak v domácích podmínkách, tak stejně se zahraničními spolupracovníky. Kvalita a objem 

dosažených výsledků autora představují výstupy na vysoké mezinárodní úrovni. 

 

Disertační práce splňuje všechna požadovaná kritéria k dosažení vědecké hodnosti Ph.D. 

S plnou odpovědností doporučuji předloženou disertaci k obhajobě.  
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