
Oponentní posudek disertační práce Mgr. Jiřího Franka: 

Nautiloidea svrchnokřídových epikontinentálních moří Evropy 

V předložené disertační práci se autor zaměřil na komplexně pojatou revizi 

svrchnokřídových loděnek Evropy, které sice tvoří nepříliš hojnou, zato však velmi 

rozšířenou součást společenstev tehdejších epikontinentálních moří. Této skupině, 

nebyla až dosud u nás ani ve světě věnována náležitá pozornost.  Přitom její evoluce 

představuje významné téma, zejména s ohledem na problematiku fylogeneze 

přežívajících dvou rodů recentních nautilidů. Taxonomická determinace rodů i druhů 

je často nevyjasněná nebo, jak ukázala Frankova studie, mnohdy i zcela nesprávná. 

Studium svrchnokřídových nautilidů často velmi komplikuje způsob jejich zachování. 

Schránky bývají většinou zcela rozpuštěné a zůstávají jen jádra. Fosilie navíc bývají 

většinou tlakově deformované, juvenilní schránky se zachovávají velmi zřídka. Navíc 

je mnohdy k dispozici i málo znaků, které by mohly být využity pro spolehlivé 

taxonomické zařazení fosilií. Materiálu sice existuje ve sbírkových fondech 

vědeckých institucí značné množství, ale jeho stratigrafické zařazení je často 

nepřesné. Mnohé výskyty jednotlivých druhů bylo proto třeba upřesnit, a to i novými 

terénními výzkumy. 

 Práce je předložena v češtině, je členěna  na poměrně obsáhlou úvodní stať 

(44 stran) věnovanou morfologii schránek loděnek, problematice hodnocení 

morfologických znaků v souvislosti se zachováním materiálu a ontogenezi. 

V systematické části (str. 45-74) je popisováno osm rodů vyskytujících se ve 

svrchnokřídových epikontinentálních mořích Evropy, s výčtem všech známých druhů, 

které na území Evropy byly zjištěny. Následuje kapitola věnovaná paleogeografii a 

výskytu loděnek. Závěrečné shrnutí hlavních výsledků obsahuje  výčet a stručnou 

charakteristiku publikací k této tematice, jejichž autorem či spoluautorem je J. Frank., 

seznámení s databází svrchnokřídových nautiloidů a webovou stránkou 

www.nautiloidea.cz. A výčet konferencí, kterých se předkladatel zúčastnil s uvedením 

prezentovaných výsledků. Nakonec je uveden seznam literatury a přílohy.  

Příloha obsahuje čtyři publikované práce, které se vztahují k uvedenému 

tématu, jednu práci přijatou do tisku, která vyjde ještě v letošním roce a jeden 

recenzovaný a pozitivně hodnocený manuskript, znovu předkládaný do Acta 

Palaeontologica Polonica.  Tři z publikovaných výstupů vyšly v impaktovaných 

časopisech, práce v tisku je v periodiku vedeném v databázi SCOPUS. První prací je 

výsledkem kolektivního zkoumání čelistí pozdněkřídových nautilidů. Následuje práce 

J. Franka z r. 2010 věnovaná taxonomii a paleoekologii  dvou druhů nautilidů rodu 

Angulithes. Třetí, publikovaná v r. 2012 vespolupráci s dalšími dvěma autory, se 

zabývá dospělým exemplářem druhu Cimomia heberti  ze sbírky přírodovědeckého 

muzea v Maastichtu. U poslední z vyšlých prací, věnovaná rodu Deltocymatoceras, 

je J. Frank prvním autorem. Stejně tak je tomu u práce v tisku, sepsané ve spolupráci 

s J. Sklenářem a B. Ekrtem. V této práci jsou sloučena dvě témata – revize 

http://www.nautiloidea.cz/


embryonálních a raně juvenilních stadií dvou svrchnokřídových nautilidů  a 

problematika zachování pyritizovaného materiálu a jeho případná konzervace.  

Dosud nepublikovaný manuskript je detailní revizí druhu Cymatoceras columbinum, 

jediného cenomanského nautilida dosud známého z české křídové pánve. Tabule u 

přiloženého manuskriptu nejsou číslovány, což poněkud znesnadňuje jejich 

srovnávání s textem. 

Výsledky výzkumů byly průběžně prezentovány na osmi mezinárodních 

paleontologických konferencích. 

Velmi přínosným výsledkem Frankovy studie svrchnokřídových nautilidů je také jím 

pořízená databáze svrchnokřídových loděnek uložených v kolekcích evropských i 

mimoevropských muzeí. Zpřístupnění rozsáhlé fotografické i verbální dokumentace, 

zaměřené především na typové exempláře jednotlivých druhů, bude neocenitelným 

pomocníkem dalším badatelům zabývajícím se výzkumem křídových nautilidů z 

celosvětového hlediska. Je zde i třeba zmínit webové rozhraní s taxonomickým a 

bibliografickým modulem vytvořeným pro snadnou orientaci v literatuře a 

studovaných taxonech. Právě možnost navštívit řadu zahraničních institucí umožnila 

J. Frankovi komplexní přístup ke studovanému materiálu a jsem přesvědčen, že tuto 

možnost v plné míře využil a v dosažených výsledcích zúročil.     

Publikování výsledků převážně v impaktovaných časopisech garantuje jejich 

vysokou vědeckou úroveň. Zejména taxonomické problematice, která je vzhledem 

k povaze materiálu složitá, je věnována mimořádná pozornost. Podrobně je 

diskutován i význam některých anatomických znaků pro systematiku, nejsou 

pominuty aspekty tafonomické, paleoekologické a paleobiogeografické. Vše dokládá, 

že předkladatel je schopnost samostatně řešit i náročné vědecké projekty.  Velmi 

vysoká je i kvalita obrazových příloh, které řešitel, často ne v zcela ideálních 

podmínkách některých zahraničních muzeí pořídil.   

 

K disertační práci mám následující  připomínky: 

 

Vzhledem k tomu, že práce je předkládána v autorově rodném jazyce, lze od ní 

očekávat dobrou formulační úroveň. Jde o pravopis (překlepy, gramatické chyby, 

nesprávné slovesné vazby či chybějící interpunkce apod.).  S češtinou souvisí i 

někdy použitá nevhodná terminologie „otrocky“ přeložená z angličtiny, jako je 

„kompresní“ a „depresní“ schránka, tedy v prvním případě jde o laterálně, ve druhém 

dorzoventrálně stlačenou schránku. V poděkování v práci tohoto typu či dokonce 

v rukopisu předkládanému do tisku nelze děkovat Mgr. Honzovi Sklenářovi, Ph.D., 

nýbrž Mgr. Janu Sklenářovi, PH.D., Oldovi Fatkovi, nýbrž doc. RNDr.  Oldřichu 

Fatkovi, CSc apod., natož Grantové Agentuře University Karlovi. Stavba vět je 

v některých případech tak komplikovaná, že se v ní čtenář ztrácí (např. str. 11, 2. 



odst.): „I přes zjevnou variabilitu taxonomických znaků v rámci rodů, je determinace 

na bázi druhů často problematická, díky jisté míře konzervativnosti ve znacích po 

poměrně dlouhá časová období a v závislosti na ontogenetickém stadiu“, jindy není 

formulace šťastná z jiných důvodů, např. str. 9. 3. odst.: „ ...většina exemplářů je 

postižená různou mírou poškození díky zachování, ...“, str. 10, 1. odstavec: 

„Kapitola.....definuje paleogeografii epikontinentálních moří a situaci ve svrchní křídě 

...“. Lze paleogeografii v tomto smyslu definovat? 

Kapitola 4.5: „Fenomén Eutrephoceras sublaevigatum“  - Z mého pohledu zde 

podtitul kapitoly nezapadá mezi názvy ostatních podkapitol. Jde zde o  kumulativní 

označování určité skupiny fosilií, což je zejména v případě starých muzejních sbírek 

zcela běžné a pochopitelné a nejedná se tak o fenomén specifický pro druh E. 

sublaevigatus. V tomto případě bych však očekával jasné stanovisko J. Franka, jako 

revidujícího autora. Tento často používaný přístup k determinaci nepochybně 

taxonomicky heterogenní skupiny nepříznivě zachovaných nautilidů je z mého 

pohledu nepřijatelný. (V textu je  jistý rozpor. Jednak je uvedeno, že s vysokou 

pravděpodobností jde o heterogenní skupinu a níže pak, že se určitě jedná o 

heterogenní skupinu zahrnující několik druhů, které mohou dokonce patřit k více 

rodům.) Pak je ovšem na místě nechat takový materiál v otevřené nomenklatuře a 

uvádět jej jako Nautilidae indet., případně, pokud je morfologická podobnost 

s Eutrephoceras skutečně zřejmá, jako ?Eutrephoceras sp.    

V kapitole Systematika, str. 47 by v zájmu jednotnosti bylo v systematickém přehledu 

vhodné uvádět nejen autory rodů a čeledí, ale i vyšších systematických jednotek. 

Kapitola Ontogeneze (str. 36) 

Sestavování kompletních ontogenetických řad svrchnokřídových druhů není 

„poměrně problematické“, nýbrž, vzhledem k zachování, nemožné. Věty lze často 

formulovat stručněji a jasněji, např.: „Nicméně je možné pozorovat určité změny 

v morfologii schránky v embryonální fázi, během ontogeneze a ve fázi dospívání až 

dosažení dospělosti.“ Navrhuji: „Zásadní změny v morfologii schránky lze pozorovat 

v celém průběhu ontogeneze.“ (i embryonální fáze spadá do ontogeneze). Podobně: 

„problematická je značná podobnost jedinců v raných juvenilních stadiích, zejména u 

rodu Eutrephoceras, kde lze některé jedince objektivně rozeznat až v pozdějších 

stadiích ontogeneze ...). Ve druhém případě jde snad o rozlišení druhů. 

Str. 37: „nepionic constriction“ doporučuji překládat, a to jako „nepionické zaškrcení“, 

„... retikulární skulpturu nahrazují přírůstkové linie.“ Zde by bylo vhodnější napsat, že 

podélné linie (hřbítky) se v postembryonálním stadiu vytrácejí a na povrchu schránky 

zůstávají pouze přírůstkové linie.   

„...embrya u recentních loděnek jsou průměrně větší (23-29mm).“ = Průměr 

embryonálních schránek recentních loděnek je větší (23-29mm). 

Ad. Systematická část (str. 45 a dále) 



Citovanou práci Flowera a Kummela z r. 1950 lze sotva označovat jako studii. Jde o 

shrnutí výsledků jejich dosavadního výzkumu na poli systematiky. Tato práce 

v seznamu citované literatury chybí. 

Rody nevytváříme, nýbrž stanovujeme. 

Čeleď Aturidae „se specificky orientovanou dorzální sifonální trubicí.“ Nejde snad o 

její orientaci, nýbrž o její polohu. 

Str. 47. AD Eutrephoceras.  – Nevhodná formulace“ „ ... lze předpokládat, že 

vnitrodruhová variabilita tohoto rodu bude mnohem vyšší, než je současný stav 

poznání. Nicméně vzhledem k fosilnímu záznamu je velice obtížné tyto potenciální 

druhy odhalit“  

Podobně: „...radiální žebrování na povrchu schránky, které může mít různé 

adaptace.“ 

Či (str. 58) „Žebra nejsou výrazně koncentrická, ...nevytvářejí paprsčitý jev ...“ 

Časté jsou možnosti stručnějšího a jasnějšího vyjádření: str. 59 – žebra jsou „dobře 

pozorovatelná i na vnitřní straně píštělového valu, kde, jak již bylo zmíněno, se 

nikterak výrazně nezužují, ba naopak.“ – Tedy se rozšiřují nebo jsou stejně široká? 

Emendované diagnózy by měly být co nejkratší. V některých případech je to možné 

bez ztráty jakýchkoliv informací: např. str. 58 - “sutura s mírným lalokem na ventrální 

straně, mělkým širokým lalokem na laterální straně“ = sutura s mělkým ventrálním a 

mělkým širokým laterálním lalokem. 

Str. 61 „...sutura přímá až se lehkým lalokem na ventrální straně, hlubokým lalokem 

na laterální straně ...“ = sutura s mělkým ventrálním a hlubokým laterálním lalokem ... 

Str. 64 ...schránka ...s „široce zaoblenou ventrální stranou v raném stadiu 

ontogeneze a v dospělosti a s ventrálním kýlem v průběhu ontogeneze, ...“ = 

ventrální strana zpočátku široce zaoblená, později s kýlem. 

Str. 66. „U tohoto rodu je zajímavá variabilita tvaru ventrální strany ...“ Slovo 

variabilita tu není vhodné. 

Podobně na str. 72 v emendované diagnóze rodu Angulithes: ... schránka s 

„variabilním tvarem ventrální strany během ontogeneze od mírně až úzce zaoblenou 

po výrazně zaostřenou díky ventrálnímu kýlu, dorzální strana poměrně výrazně 

vnořená do následujícího závitu, ...“ = s měnícím se tvarem ventrální strany ... 

Druhou část věty je možno zcela vynechat, neb je to dáno charakterem schránky, 

která je involutní. 

Znaky v diagnózách jsou za sebou sice logicky řazené, avšak jejich výčet, kdy jsou 

oddělovány pouze čárkou, působí nepřehledně. Doporučuji zachovat přehlednější 

formu používanou v Treatise, Part K (a to zejména u paleozoických hlavonožců), či 



v Osnovách paleontologii, Moljuski, golovonogie. I), kde znaky popisující např. tvar 

schránky jsou od sutur odděleny tečkou apod. či alespoň středníkem.    

Str. 77 a jinde. Časté je spojení negativní vlastnosti s „díky zachování“  = vzhledem 

k zachování. 

Str. 80, příloha 3. V odstavci řada překlepů a formulačních nedostatků 

Str. 81, příloha 5 (dole):  „... ze stejného horizontu nejsou zachovalé exempláře. 

Rozlišovat zachovaný a zachovalý. Zde je míněna jejich existence, tedy zachování, 

ne stav zachování. 

Str. 85. U přiloženého tisku z databáze mi není jasné, zda ve sloupci Revised name 

je někde vyznačeno, zda použité jméno vychází z názoru autora, tedy J. Franka, či je 

pouze použito jméno uvedené např. na etiketě či katalogizačním záznamu kusu.  

Str. 87 Webová stránka je psána jasně, avšak příliš osobní formou. 

K přiloženým kopiím publikací, které prošly recenzním řízením, nemám žádné 

připomínky. Pouze k poslední práci, která po recenzních připomínkách bude znovu 

předložena do Palaeontologica Polonica doporučuji trochu zaměřit se na Abstrakt a 

Conclusions. Obě tyto části se totiž téměř překrývají. Abstrakt by bylo možné i trochu 

zestručnit.  

Přes uvedené nedostatky převážně formálního charakteru předložená práce Jiřího 

Franka splňuje požadavky kladené na doktorskou disertační práci a doporučuji 

její přijetí jako podkladu pro udělení vědecké hodnosti PhD.  
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