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Oponentský posudok na dizertačnú prácu Mgr. Karolíny Lajblovej „Ostrakodi vybraných
stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve“.

Dizertačná práca rozsah 179 strán, z ktorých strany 45-179 pozostávajú z publikovaných prác
autorky preukazujúcich jej aktívnu publikačnú činnosť.

Úvodná časť práce na stranách 1-44 oboznamuje čitateľa so základnými charakteristika triedy
Ostracoda a dôležitými znakmi pre určovanie ostrakód a stručne sa venuje ich ekológii. Ďalšie kapitoly sú
venované ostrakódam ordoviku, v ktorých analyzuje ich rozšírenie, postupný rast biodiverzity od spodného až
po vrchný ordovik a pravdepodobný vplyv klimatických zmien na biodiverzitu v najvrchnejšom ordoviku.
Všíma si paleobiogeografické rozšírenie rodov  vo vzťahu k iným bioprovinciám v ordoviku a stanovuje
podobnosť medzi paleoregiónmi pomocou Jaccardovho indexu.

Predložená práca predstavuje súhrn taxonomických poznatkov a revíziu dosiaľ zistených druhov v
ranej etapy vývoja ostrakód. Prináša zoznam lokalít s výskytom ostrakód v pražskej panve opierajúc sa
o materiál zo súkromných zbierok, depozitov geologických organizácií a vlastných zberov.

Pri revízii fauny riešila autorka problém ontogenetického vývoja druhu Conchoprimitia osekensis
(Přibyl, 1979) štandardným morfometrickým postupom a preukázala existenciu iba jedného druhu
Conchoprimitia. Autorkina úloha bola o to ťažšia, že sa mohla oprieť iba o vnútorné a vonkajšie odliatky
lastúriek a ich veľkosť a nemohla pozorovať aj ďalšie taxonomické a anatomické znaky pre rozlíšenie
juvenilov a adultov.

Formálne pripomienky k práci

Str.  7  „dvouchlopňová schránka“. Termín je pravdepodobne prevzatý z knihy Základy zoologické
mikropaleontologie od prof. Pokorného (1954), str. 341. Samotný autor však v celej kapitole 13
pojednávajúcej o ostrakódach termín „chlopna“ viac neuvádza a používa výhradne termín „lasturka“ pre
označenie pravej a ľavej misky. Odporúčam preto nepoužívať termín „chlopna“, ale „lasturka“, od ktorého je
aj pekný český zoologický termín cele triedy „lasturnatky“.

Str. 10. Pri výpočte znakov nie je vhodné ukončiť zoznam skratkou „a pod.“ Nie je zrejmé, čo si má
čitateľ pod tým predstaviť.

Obr. 1 D Vyznačenie pravej a ľavej lastúrky závisí od toho, či anterior smeruje k čitateľovi alebo od
neho.
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Str.  13   „Některé recentní chladnovodní druhy mají svůj původ ve společenstvech subtropického
a mírného pásma miocénního stáří“ - potrebné uviesť citáciu. Rovnako aj na konci odseku o vplyve kyslíka
na ostrakódy.

Str. 19 Z kontextu viet nie je zrejmé, ktorý trend (kozmopolitný alebo geograficky ohraničený) bol neskôr
diskutovaný Fatkom a Merglom (2009).

Str. 27 V kap. 5.4 Paleobiogeografie mohli byť uvedené odkazy na obrázky a tabuľky z príloh. To sa
týka aj iných kapitol práce.

Poznámky a pripomienky

Str.  7  „Mezi nejvýznamnejší patří bezesporu jejich zastoupení v sedimentech staršího paleozoika
středních Čech i Moravy“. To možno platí vo vzťahu k ranej evolúcii ostrakód. Kriedové a miocénne fauny
ČR však určite patria k významným prvkom Európskej morskej fauny.

Str. 8 „První polovina 20. stol. byla ve znamení důležitých taxonomických a ekologických prací a také
studia funkční morfologie. Zvláště ve druhé polovině 20. stol. byl výzkum...“, Významné sú práce
talianskych ostrakodárov o batymetrickom rozšírení morských ostrakód zhrnuté v práci Bonaduce G.,
Ciampo G., Masoli M., Distribution of Ostracoda in the Adriatic Sea. Publ. Staz. Zool. Napoli,
1976, 40 (Supl. 1), 1-154. Pre všeobecný opis, systematiku a klasifikáciu rodov je nevyhnutné spomenúť
dvojdielnu knihu Van Morkhoven F.P.C.M. (1962): Post-paleozoic Ostracoda, Their Morphology,
Taxonomy, and Economic Use. I (1962), II (1963). Esevier Publishing Company, Amsterdam-London-
New York, 1-204; 1-478.

Str. 8 K významným autorom, ktorý prispeli k štúdiu ostrakód z územia ČR patrí určite aj dr. R. Jiříček
a dr. Říha, ktorých práce sú stále citovaný v stratigrafických prácach.

Str. 9 Pri charakteristikách či anatomických zvláštnostiach je vhodné uviesť taxón vyznačujúci sa daným
znakom. Rovnako je v celej kap. 2.3. dôležité uvádzať aj citácie, napr. v kap. 2.3.1 je uvedené „ dýchání ... je
podporováno dýchací ploténkou či zvláštním typem žaber (např. u čeledi Cyprididae)“ (v práci nesprávne
písané Ciprididae). Meisch (2000) uvádza na str. 20, že Podocopida, medzi ktoré patria aj Cyprididae,
nemajú žiabre ani iné špecializované dýchacie orgány.

Tiež nie je zrejmé, čo autorka myslí pod termínom „většina recentních ostrakodú nemá žádné zvláštní
orgány krevního oběhu“.

Za odsekom o fosilných spermiách Heterocypris collaris je potrebné uviesť citáciu Matzke-Karasz R, J
V Neil, R J Smith, H Godthelp, M Archer, S J Hand 2013: Ostracods (Crustacea) with soft part preservation
from Miocene cave deposits of the Riversleigh World Heritage Area, NW Queensland, Australia. Journal of
Systematic Palaeontology 11 (7), 789-819. DOI: 10.1080/14772019.2012.760007
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Str. 10 ...více skupin svalových vláken je znakem ranějších evolučních stádií“. Správnejšie je uviesť
paleozoických ostrakód, pretože u postpaleozoických taxónov dochádza k redukcii počtu svalových otlačkov.
Naopak, zložitú štruktúru okrajového pásma („složitější struktury okraje lasturek...jsou charakteristické pro
kenozoické ostrakody.“) majú nielen kenozoické, ale aj mezozoické, súhrnne postpaleozoické ostrakódy.

Str. 11, r. 1 a 2 V kontexte vymenovaných znakov vyznieva termín „ornamentácia“ rovnocenný
s brázdami, lalokmi, hrbolčekmi, jamkami a zrnami. Tie však patria pod termín „ornamentácia“ označujúci
pozitívne a negatívne štruktúry na povrchu schránky. V tomto zozname znakov je veľmi nejasný termín
„vpichy“ a „zrna“. Autorka mohla venovať väčšiu pozornosť terminológii ornamentácie paleozoických
ostrakód, ktorá je veľmi špecifická v porovnaní s postpaleozoickými.

Obr. 1 B Je potrebné používať presné názvy pre pórové kanáliky - plošné pórové kanáliky a okrajové
pórové kanáliky.

Str. 13 „...jsou známy druhy z hypersalinních mořských vod“. O aké taxóny sa jedná?

Str. 14 „...potremadocké morfotypy ostrakodů pocházejí z odlišných vývojových linií. Tím vysvětlují
pozoruhodnou biodiverzitu...“  Sú aj ďalšie faktory, ktoré môžu vysvetliť príčiny rýchlej evolúcie ostrakód vo
vrchnom ordoviku?

Str. 15 Výskyt ostrakód v noduliach. Je možné vidieť v týchto noduliach podobnosť s nodulami so
spodného silúru Anglicka, z ktorých Siveter (2008) opísal ostrakódy s fosilizovaným mäkkým telom?

Str. 17 Aké boli nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré ovplyvnili evolúciu ostrakód? Aký ďalší faktor
okrem ontogenetickej analýzy stojí za poklesom druhového zloženia ostrakód v spodom až strednom
darriwile?

Str. 26 Označenie pod perníkom, perník a nad perníkom je veľmi jednoduché a vhodnejšie je používať
litostratigrafické delenie alebo biostratigrafické zaradenie podľa zónového druhu. Vymenované intervaly majú
výrazne rozdielnu mocnosť, čo môže taktiež vplývať na počet druhov nájdených v jednotlivých intervaloch.

Str. 26 Niektoré druhy v asociácii boli definované ako oportunisti. Kto definoval ich ekologický vzťah?
V celej kapitole sú rozoberané aj ďalšie ekologické vzťahy a dopad ekologických a klimatických faktorov na
ostrakódové spoločenstvá. Nikde však nie je uvedená faciálna analýza pre objasnenie batymetrickej pozície
spoločenstiev a ich umiestnenie v sedimentačnej panve. V prílohe 4, str. 6 je uvedený iba jeden údaj
o prítomnom hlbokovodnom spoločenstve trilobitov v královohradeckom súvrství, klastické prostredie je
uvedené ako ekoligicky nestabilné a karbonátové za stabilné. Stabilita vodného prostredia je však daná
amplitúdou a frekvenciou zmien salinity, teploty, turbidity, morských prúdov, hĺbky vodného prostredia. Aká
bola hĺbka vodného prostredia podľa klasického batymetrického členenia? Vrstvy perník sú následne
interpretované ako plytkovodnejšie v dôsledku poklesu hladiny. Aké veľká zmena hladiny je predpokladaná?
Napr. dnešné morské ostrakódy sublitorálu (?50-200 m) majú hĺbkovú distribúciu v takmer celom intervale.




