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Jiří Frank: Nautiloidea české křídové pánve.

PředloŽená diplomová ptáce čitá 95 číslovaných stran textu a 12 fototabulí velmi dobré

kvality. Text je srozumitelný a přehledně členěný, lze mu snad vytkrrout jen několik

pravopisných chyb a interpunkcí. Jedinou výku mám k tomu. Že nebylo dodrŽeno zrcad|o

textu k formátu tabulí.

Diplomová práce Jiřího Franka představuje kvalitní vědeckou studii málo prozkoumané

a s ohledem na způsob zachováni loděnek v CKP také obtíŽné skupiny hlavonoŽců. Autor

prostudovaltéměř 200 exemplářů loděnkovitých, část nich nasbíral sám v terénu, pečlivě

prostudoval materiály deponované v Národním Muzeu, sbírkách Čcs a PřF UK, regionálních

muzeích (Teplice) a soukromých sbírkách.

Na základě studia důležitých taxonomických znaků stanovil celkovou diverzittt nautilidů

ČKP, která je větší jak na druhové, tak rodové úrovni, neŽ se doposud předpokládalo' Popsal

tři druhy rcdu Eutrephocearas, dva druhy rodu Deltocymatoccru.y a ieden druh rodu

Cymatoceras.

Potvrdil existenci má|o známého druhu E, columbinum, a terrto výsledek prezerltoval na

mezinárodním sympoziu o hlavonožcíchve Fayetteville. USA r. podobě abstraktu. Vyřešil

také dlouho nejasnou otázkupříslušnosti druhu |,{autilus Reus',yi, který správně uvádí v rámci

rcdu Eutrephoceras.P.lod Deltocymatoceras zahrnuje podle autora dva druhy - D. rugatus a

D, galea, Velmi si cením zejménapečlivé revize druhu D. galeu. který býval v minulosti

téměř vŽdy synonymizován s E. sublaevigatum nebo D. rugaÍu';. Autor diplomové práce

prokáza| samostatné druhové postavení D. galea a stanovil jeho neotyp. Zď1ímavě také

disktrtuje paleoekologii, dimorfiSmus a vznik kýlu u rodu Deltoc.ymatrlceras.

Zajímavýmzjištěním je přítomnost roduCymaloceras. Druh C'. atT. elegans, který je

popsán v diplomové práci a je téměř totožný s C. elegans" známým pouze z albu a cenomanu.

Výskyt tohoto nebo téměř totoŽného druhu je proto ve svrchnínt turonu aŽ středním coniaku

velkým překvapením.

o snaze detailně porozumět loděnkovitým svědčí i studiLrm mikrostruktur schránek

unikátně zachovalých na několika exemplářích. Ačkoliv je fosilní materiál značně

rekrystalizován, podařilo se zjistit mikrostruktury odpovídající perlet.ové vrstvě recentních

loděnek.



/
Autor prokázalvýský loděnkovitých ve všech souvrstvíclr Čt<p. a po zjištění přesné

statigrafie jednotlivých druhů tak otevřel moŽnost využit tyto hlavonoŽce pro biostratigraf,rcké

korelace. ZejménaFAD jejich výskyů skýá velký potenciál pro biostratigrafii ČKP.

Revize taxonomické diveruity nautilidů v Čt<p přinesla mnoho nových azajimavých
poznatků, které lze v budoucnu využít jako výchozí data pro srovnání diverzity,paleoekologie

a statigrafie ostatních svrchnokřídových epikontinentálních moří Evropy. S ohledem na

dosaŽené výsledky je zŤejmé, Že předkládaná diplomová práce.je velmi kvalitní a výrazně

doplňuje naše poznatky o fauně CKP. Výsledky práce JiŤího Franka v oblasti výzkumu

křídových loděnkovitých povaŽuj i zanadějný start jeho vědecké kariéry. Samotnou

diplomovou práci považuji v oboru paleontologie zavýbornou a steině tak jí hodnotím.
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