
Oponentní posudek disertační práce Mgr. Mariky Polechové: 

„Vybraní mlži z ordoviku pražské pánve (Selected bivalves from the Ordovician of the 

Prague Basin)“. 

Disertační práce Mariky Polechové je věnována střednoordovickým  mlžům 

šáreckého souvrství a mlžům nejvyššího ordoviku z kosovského souvrství.  Téma 

práce je velmi aktuální, protože ordovickým mlžům, kteří na území pražské pánve 

tvoří významnou a hojnou složku fosilních společenstev, nebyla až dosud u nás 

věnována náležitá pozornost, a to i přesto, že právě ordovik byl z hlediska vývoje 

mlžů klíčovou periodou. Ukázalo se, že společenstva mlžů jsou zde mnohem více 

diverzifikovaná, než se obecně předpokládá a taxonomická determinace 

vyskytujících se druhů byla dosud často zcela nesprávná. Studium ordovických mlžů 

navíc velmi komplikuje způsob jejich zachování. Převážně drobné schránky jsou 

často zcela rozpuštěné a zůstávají jen jádra, fosilie v břidlicích bývají většinou 

tlakově deformované. Materiálu sice existuje ve sbírkových fondech vědeckých 

institucí i soukromých sbírkách značné množství, ale jeho stratigrafické zařazení je 

často nepřesné a mnohé výskyty jednotlivých druhů bylo proto třeba ověřit novými 

terénními výzkumy. 

 Práce je předložena v jazyce anglickém, je členěna v poměrně obsáhlou 

úvodní část (46 stran)  obsahující hlavní charakteristiky mlžů, kapitoly věnované 

taxonomii ordovických mlžů a to skupinám Protobranchia a Actinodontida s úvahami 

týkajícími se fylogeneze těchto mlžů, kapitoly zabývající se diverzifikací  kambrických 

a ordovických mlžů, jejich paleobiogeografii a paleoekologii. V kapitole věnované 

ordovickým mlžům z území Čech je podán přehled dosavadních výzkumů, porovnání 

výskytů některých druhů na území Čech a v zahraničí a charakteristika asociace 

mlžů z šáreckého souvrství, kde je jejich zachování nejpříznivější. Nechybí ani 

charakteristika společenstev mlžů nejvyššího ordoviku. V závěrech úvodní části M. 

Polechová jasně a přehledně shrnuje zaměření svého výzkumu a dosažené 

výsledky.  Následuje pečlivě zpracovaný seznam citované literatury a příloha.  

Příloha obsahuje šest dosud publikovaných prací, které se vztahují 

k uvedenému tématu (celkem 86 tištěných stran). První z nich je výsledkem 

kolektivního zkoumání fauny bohdaleckého souvrství v příležitostném odkryvu v  

Praze 4. Následuje práce z r. 2009 věnovaná revizi nejmladších svrchnoordovických 

mlžům pražské pánve (spoluautor J. Kříž). V této poměrně rozsáhlé studii je 

systematicky revidováno devět rodů, z nichž většina je v těchto vrstvách zastoupena 

jediným druhem.  Z jedenácti popsaných druhů jsou tři pro vědu nové. Práce 

obsahuje také analýzu společenstev mlžů, zabývá se otázkami 

paleobiogeografickými i paleogeografickými (změnou polohy mikrokontinentu 

Perunika během ordoviku na základě nových dat).  Následuje příspěvek M. Steinové 

do sborníku věnovanému ordoviku, který vyšel v r. 2009 v Madridu.  Týká se 

probíhající revize a srovnání  střednoordovických mlžů Čech, Španělska a Francie.  

Příspěvek do Zpráv o geologických výzkumech v roce 2010 je věnovaný rodům 



Praeleda a Praenucula z ordoviku pražské pánve. Poukazuje na nejednotnost 

v názorech, pokud jde o fylogenetický význam těchto rodů a z toho i vyplývající 

nutnost podrobit je dalšímu detailnímu studiu. Podrobněji je shrnuta historie výzkumu 

těchto mlžů, naznačena je i možnost sloučení obou rodů do jediného.  Následující 

práce M. Polechové  „Probable ancestral type of actinodont hinge in the ordovician 

bivalve Pseudocyrtodonta Pfab, 1934“ znamená závažný vstup do systematiky mlžů. 

Poukazuje na neplatnost čeledi Pseudocyrtodontidae. Rod Pseudocyclodonta  

přeřazený na základě detailního studia zámku mezi Autobranchia do čeledi 

Cycloconchidae je zastoupený v ordoviku Čech třemi druhy, které jsou zde detailně 

popsány. Práce obsahuje i úplný seznam ordovických aktinodontních mlžů včetně 

schematického vyobrazení jejich zámků.  Nechybí zde ani paleoekologické 

interpretace. Poslední z předložených prací v rozsahu 35 tištěných stran je 

monografickým zpracováním mlžů šáreckého souvrství pražské pánve.  

Přístup ke zpracování zadaného tématu byl komplexní s využitím veškerého 

dostupného materiálu, a to i ze soukromých a zahraničních sbírek. Detailně bylo 

studováno na 1700 jedinců, kteří byli digitálně fotograficky dokumentováni, v mnoha 

případech bylo nutné zhotovení latexových odlitků. Z příznivě zachovaných 

exemplářů byla získána biometrická data. Nechybí ani statistické vyhodnocení 

mlžových společenstev. Pro taxonomické vyhodnocení byla důležitá možnost studia 

recentních protobranchií v Přírodovědeckém muzeu v Paříži a Smithsonově ústavu 

ve Washingtonu, D.C.    

Je třeba vyzdvihnout vysokou vědecká úroveň přiložených publikovaných 

prací, pečlivost zpracování materiálu, jasně a přehledně koncipované popisy 

jednotlivých taxonů opírající se o mnohá biometrická měření. Podobně přehledně, 

jasně a přesvědčivě jsou formulovány obecné závěry týkající se funkční morfologie, 

některých anatomických znaků, paleoekologie, charakteristiky fosilních asociací i 

paleobiogeografie. Vše dokládá vysokou odbornou úroveň řešitelky a schopnost 

samostatného řešení náročných vědeckých projektů. Přístup k řešení je moderní a 

komplexní.  Vesměs velmi vysoká je i kvalita obrazových příloh, které řešitelka 

rovněž samostatně zhotovovala.  Čtyři z přiložených prací byly publikovány 

v impaktovaném časopisu Bulletin of Geosciences.  

K disertační práci mám jen pár formálních připomínek: 

Název práce „Vybraní mlži z ordoviku pražské pánve“ je sice stručný, ale ne zcela 

šťastný, neb je málo konkrétní a neříká nic o kritériích jejich výběru. Za vhodnější 

bych např. považoval „Střednoordovičtí  mlži šáreckého souvrství a mlži nejvyššího 

ordoviku  kosovského souvrství pražské pánve“. 

Název kapitoly 3 Ordovician bivalves není rovněž, pokud jde o obsah, zcela výstižný 

– lépe Ordovician bivalves – history of investigation. 

str. 8, poslední odstavec týkající se výskytů mlžů na území ČR je formulačně i věcně 

nepřesný. Mělo by být navíc uvedeno, že jde o hlavní výskyty. Chybí zde totiž např. 



zmínka o moravském devonu, permu  boskovické brázdy či juře od Krásné Lípy, 

odkud mlže také známe.  

Seznam literatury: str. 37 McAlster, A. L. 1965. Babinka - kurzivou  

Str. 40, citace Sánchez, T. M. 1999: New late Ordovician  (Early caradoc) ... Caradoc 

by mělo být velké C, pokud to není s malým písmenem uvedeno již v původní práci. 

U první přiložené kopie prací ze Zpráv o geologických výzkumech je i část další 

samostatné práce věnované rodu Ctenodonta, která však v seznamu literatury 

k uvedenému tématu zmiňována není. Předkladatelka ji zřejmě ne zcela docenila. 

Tato práce však obsahuje první významné zjištění, později autorkou upřesněné, a to, 

že rod Ctenodonta, dosud paleontology a geology pracujícími v barrandienu 

považovaný za velmi běžný, se v ordoviku pražské pánve vyskytuje poměrně vzácně, 

pokud je zde vůbec přítomen. 

 Předložená práce M. Polechové zcela splňuje požadavky kladené na 

doktorskou disertační práci a doporučuji její přijetí jako podkladu pro udělení 

vědecké hodnosti PhD.  
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