
Oponentský posudek
diplomové práce Tomáše Přikryla

,,okounovitá,, ryba Morone sp. (Teleostei) ze severočeského paleogénu

Předložená diplomová práce obsahuje 54 stran textu a 28 fotografic[ých tabulí. Text, doprovénený
14 pérovkami, je rozčleněn na úvodní kapitoly zabývajicími se metodikou práce, popisem a stratigrafií
lokality i přehledem dosud popsané faany z lokality Kučlín. Zék|adní částí práce je kapitola
,,Systematická a morfologicko-srovnávací éást.,, ve které autor podává ýslďky anatomicko-
morfologického srovnávacího studia recentních druhů Morone labrax a PercaJluviatilis afosilních
jedinců z lokaliý Kučlín u Bíliny. Kromě recentních druhů měl autor k dispozici kolekci devíti kusů
neúplně zachovaných fosilních ryb. Snažil se porovnávat zachované kosterní části na fosilním
materiálu s osteologickým materiálem z ýše zmíněných recentních druhů a zjistit tak systematickou
příslušnost fosilních ryb z Kučlína. Na základě podrobného srovnávacího studia dospěl kzávěru, že
studované fosilní ryby ná|ežejí do rodu Morone sp. a vykazují příbuznost s recentním druhem Morone
Iabrax. Dosavadní j ejichzaÍazení jako ,,Perca,, lepidota je z hlediska značných rozdílů v počtu
obratlů, tvaru šupin a dalších, neopodstatněné. Výsledky těchto studií jsou pak shrnuty v kapitole
Diskuse a Závěr , Udaj e, se kterymi autor pracoval a které j sou řádně citovány v textu, j sou pak
souborně uvedeny v kapitole Citovaná literatura.

Předloženou práci považuji za ýborně provedenou anatomicko-morfologickou studii r,ybraného
fosilního materiálu. Autor sijasně stanovil cíle práce a postupy vedoucí k vyřešení daného úkolu.
Porovnáváním s recentními zástupci blíz\ých druhů dospěl autor k jasně definovanému závěru
podloženým pečliv.ým studiem jednotliqých kosterních elementů' na fosilním materiálu často velmi
nedokonale zachovaných.

K předložené práci mám jen dílčí připomínky:
Popis lebky (str. 20) by měl byt ěleněn na Neurokranium a Viscerokranium a Viscerokranium pak

dále ělenit na další skupiny kostí.
Připomínky mám k orientaci isolovaných kostí a šupin vyobrazených na pérovkách a

fotografi clqých tabulích :
obr' 3 (praemaxillare)- ve svislé poloze, obr. 4 (maxillare) xtab,22 (maxillare - zce|aobráceně

orientováno neŽ v obr. 4).
obr. 10, II.,14 - šupiny jsou orientovány rtzně,jejich orientace by měla bý sjednocena s obr. 9.
Tab.26 - ctyři vyobrazeni izolovaného quadrata jsou orientována dvěma zce|arozdilnými

způsoby.
Domnívrám se, že zobrazované izolované kosti nebo šupiny by měly bý orientovány v poloze

přibliŽně takové, jak se nachiízejí na těle zvíÍete, měla by pak bý snaha o jejich jednotnou orientaci,
případně by měl b1it např. šipkou naznačen směr, kteý tuto orientaci na těle zviÍeteb|íže oňejmi
(např. směr kranialní, směr ventrální apod.). S tím souvisí' dle mého názoru i nedostatečný popis u
tabu|i20-28, kde by mělo bý uváděno zda jde např. o pohled mediální,laterální apod.

oznaěeni studovaných jedinců El - E9. Měla by bý snaha, pokud to je možné (např. u jedinců ze
sbírek Národního muzea)' nezavádětv|astní číselné řady, ale používat striktně číselné oznaěení' které
již dotyčná instituce má zavedeno.

Přes uvedenó dílčí výhrady, které jsou spíše formálního charakteru, považuji předloženou
diplomovou práciza velmi úspěšně zvládnutou a doporučuji její přijetí k dalšímu řízení.
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