
oponetský posudek diplornor,é pr.áce .Iiřího Franka : Nautiloidea české kříclor,é pánve

PřeclloŽená diplomová práce pana Jir"íiro Franka má]0 stran textu, 12 tabtrlí a řadu textových
obrázlrů, které vhodně c1oplňrrjí odborný text. Autor zpracoval výskyt příslrLšníkťl podtříd,v
Nautiloidea, iejiclrŽ zbytky se vyskytrrjí r, sedinrentech české křídové pánvc tra ťtzcnrí Cesir..i
repr-rblilry. Alltor u.61g 5vých vlastníclr sběrů vyuŽil materiálťr ze sbírek Národního mllzea'
Regionálnílro muzea v Teplicíclr, UK - Př.íroclovědecké fakulty Praha, České geoiogické
sluŽby a řady sbírek soukromýclr baclatelů.

Pr.vních 19 strarr práce věnoval autor, kromě úvodu, anatomii a morfologii loděrrek se
samozřejmou prioritotr lnorfologie sclrrárrek těclrto Živočiclrrl. Druhá část pr:áce (od kapitoly č.
5) je věriována Systematice výše uvedené podtřídy s přímým zaměřením na clrr.rlry vyskytr-rjící
se v české křídové pánvi. Závěr práce je pak věrrován stratigrafickému r:ozšířerrí piísltIšLriliťl
podtřídy v české křídové pánvi, biometrice a ekologii. V závěru se autor zabývá shrntrtínl
výsledkťr své práce.

Systematická sttrdie jec1notlivých clruhťl je pojata velmi poctivě, i kdyŽ se clotlnívánt, Že

V Synonymice clrybí řada prací, které jsou běžně v knihovrrácir dostupné a které autor tnolrl
citovat. Myslím tír'n řadr-r ptací z české kr'ídové pánve různých autorů (např Maclráčel<,
Sottkr-tp. Zízvorl<a. Zleglet a clalší). Pokr'rd se btrde uvaŽovat s vydáním práce,.je tr.eba citace
prací doplnit. MoŽrrá, Že ztoho r,1,plyrre i podstatrrě větší rozšíření nálezťr nar.rtilidťr v české
křídové párrvi. V tomto snrěru cloporučr:ji také autorovi, aby rravštívil clalší regionální nuzezr,
ve kterých je r.úoŽen rrrateriál ' ČKP, napr'íklad m\]Zeav T.urtrově, v Českénr Du[rtt, Železrrici.
v Poclěbradeclt, v l(trtné Hoře, Čáslavi, Moravské Třebové' v Ústí nad orlicí. Chtlct-ti,
v Brounrově, v Kouřimi a daiší' o nichŽ r'ínr, Že tam mají tento materiál uloŽcn.

Velrrri zajínavá ziiŠtěrlí provedl autor studiem rnikrostrr-rlttur schránek aie velrlli
pravděpoclobné, Žc kdyby se dále zabýval tímto problémetn, rnolrl by zjistir i některá zajímavá
ťakta z ekologie těchto zajírrravých Živočiclrů.

Dalším zajír.rravýrn zjištěnínr je zjištěrrí juvenilních stadií loděnkovitých z čes]<é ltříciy' která
byla popisována .iirko samostatný druh a prací autora byla správně přiřazena k roclu
E,túrephtlcet"ct,s.

Samozřejmě rrejclůleŽitějšínr zjištěnínr je zjištěrrí tří roclťr a šesti druhťr natltiloiclů, které se
v1,skytovaly v česJ<é křítlové párrvi. Škoda.ie, že autor blíŽe nediskutuje stratigralický 1,ýskyt
nautilidťr v Črp a.jejich bionretriku, i kclyŽ chápu, že flšťovat biometriku zacirovaných
exemplářů ze sedinretltťr české křídy je velrni obtižné (znám to z ostatních, Lntlott
strrdovaných, skupin). Ekologie skupirry je více diskutována na recentnínr nrateriálr: a potrze
.jeden odstavec je věnovárr ekologii exerlplářů z české kr'ícly. V této souvis]osti by mne
,zajímalo,jaké podklady rná atttor pro své tvrzení, kromě analogie s dnešnírlr stavenr, Že
schránky loclěnek v příbř.ežních sedimentech se do niclr clostaly během botrřek.

Prosínr, aby mé připornínk1' byly brány tak,žeiimi sleduii vylepšení práce přecl.iejírll
pr"rblikováním. o trěnrŽ se donlr-rívám, Že by bylo správné. Stejně správr,ré or,šetrr by b1'lo. abl.
alltol opra\,il t.adu glalxatickýclr chyb, ze.jména interpr-rrrkce' coŽ poněkr"rd Llbírá lllé nadŠcrrí
nad touto prací. Atttor Íotížzpracoval veirrri dobře a podrobně důležitou skLtpinlt Živočiclrťr
české křídové pánve a při zpracování odvedl velký a poctivý ktts práce. To zc.lťrrazriuji.

Podle mého názoru prrice splrrila poŽadavky kladené na typ diplomové práce a doporučLrji ji
k ťrspěšlré obhajobě. Priíci 1rodnotím jako výbornou.
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