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Téma ordovických mlžů je nesnadné a na první pohled se jeví ijako neatraktivní. Jsou zde různé, i
kontroverní názory na evo|uční historii různých skupin mlžů a revidovat starší literaturu o českých
mlžích také nenísnadné. české fauny navíc patří k faunám velmirniznamným; máme zde jedny
z nejstarších mlžů. Proto zpracování této skupiny jako tématu dizertační práce se jevi|o jako možný
významný počin.

Předložená dizertační práce má moderní strukturu, tj, po úvodní kapitole (42 stran), ve které je
uveden přehled moderních názorů na systematiku a evolucispodnopaIeozoických, zejména
ordovických m|žů, následuje sedm příloh, ve kteých jsou taxonomicky revidovány a pa|eoeko|ogicky

zhodnoceny tr.Í:namné mlžové fauny českého ordoviku, tj. šáreckého a kosovského souvrsfuí,

s kratším! exkursy i do jiných období.

Dizertace není nahodilým souborem spolu víceméně souvisejících prací; naopak, je souborem prací

navzájem provázaných a to i v dílčích tématech. Přílohy 8.1.2 a 8'1.6. jsou tím, čím má b'Ít dizertační
práce, tj' jsou vlastně monografie mlŽů určidch souvrství. Rovněž stojíza zmínku, že zásadní práce

{pří|ohy 8.1.5 a 8.1.6} jsou práce pouze autorky, nikoliv ve spo|uautorství a práce 8.1..2 je práce ve
spo|uautorstvÍ školiteÍe, což je pochopitelné.

Ce|ý text {s výjimkou primárně českých textů příloh)je psán v ang|ičtině, z mého hlediska velmi
dobré. Seznam literatury je úctyhodný, jistě vyčerpávajícívšechny významné práce, po formální
stránce bezchybný' Totéž p|atí o textu pří|oh, které navíc všechny proš|y peer-review procesem,
tedy těžko je kriticky hodnotit. Kvalita fotografiíje vynikající (zde je vidět kvalitní ,,škola,, jednoho ze
škoIite|ů}.

Pokud vůbec mohu něco kriticky hodnoti, tak vidím jako určitou nedotaženost, že autorka nepracuje
s |atexovými od|itky a minimálně vyobrazuje povrchovou skulpturu misek. Je mijasné, že u
studovaných skupin m|žů toto má minimá|ní {a možná nulový) význam, ale |atexy s dobrých negativů
by přesto poskyt|y představu o obrysu misek a moŽná by byly i dobrým kritériem pro určení
druhovosti.

Mohu-li srovnat předloženou dizeratcise zahraničními dizertacemí, které jsem mohl hodnotit čije
prostudovat, práce Mgr. Mariky Polechové je na srovnatelné úrovni. Splňuje všechny světové
standardy pro obhájení. Autorka m|že zpracovala s pohledu jejich světového (evropského} významu,
její práce mají a budou mít bezesporu dopad to světové malako|ogické |iteratury. Autorka tím
prokáza|a schopnost samostatné vědecké práce a je ve|kou nadějí pro českou i světovou ma|ako|ogii.

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě bez jakýchkoliv pochybností.
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