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Diplomová práce Tomáše Přikryla: ,,okounovitárybaMorone sp. (Teleostet) ze
severočeského paleogénu.. je rozdě|na do 10 kapitol.

Má 54 strarr" 15 obrazků v textu a 28 fototabulí se 4 stranami příslušných textů. Prá-
ce dále obsahuje 4 strany použité literatury.

Kandidát se v rámci této práce zabyvátaxonomickou příslušností všech dosavadních
dokladů ryby roďuMorone nana|eztšti Kučlín u Bíliny Vzhledem kevzé$emným podob-

nostem a vztahům s druhy dvou rodů Morone a Perca provádí kandidát podrobnou srov-
návací ana|ynl zttak:i na kostře recentních i fosilních forem. Tato část tvoří těžiště před-
ložené práce, Morfologická pozorování jsou dokládána na obrazových přílohách.

Výsledkem rozboru dostupného fosilního materiálu je zařazení k brakickému rodu
Morone. Tím se potvrzují jednak íuké vztahy ke známému střednoeocénnímu nalezišti
Messel, jednak je tím naznačenavýznamná paleogeograftcká okolnost: propojení kučlín-
ského diatomového jezera tehdejší říční sítí s mořským prostředím.

Práce je rozčleněna do těchto kapitol:

I. Použitá metodika obsahuje zejménaqýčet a definice 16 použitých plas-
tických znaků,

II. Podrobná charakteristika naleziště vrchu Trupelník u obce Kučlín jv. od
Bíliny. Jde o souvrství diatomitu v kontextu paleogénního lulkanismu Českého
středohoří.

III. Stratigrafie. Je diskutována výpověď paleontologických ná|ezu spolu s

výsledky radiometrického datování.
IV. Paleoekologie. Jsou diskutovány paleoekologické nároky nejhojnějších

rodů ryb: Cyclurus, Bilinia, Thaumaturus aMorone. Vedle členovců jsou zmíněny
vzácnější ná|ezy obojživelníku, plazu a savce.

V. Studované objekty: qýčet devíti studovaných exemplářů E 1 - E 9.

VI. Systemúická a morfologicko-srovnávaci část. Tato kapitola tvoří tě-
žistě práce. Po taxonomickém přehledu jsou postupně detailně posány jednotlivé
kosterní celky (tj. lebka, kostra končetin, páteř, šupiny) studovaných rodů avzá-
jemně porovnány.

\TI. v diskuzi je objasněno použití specifických znakŮ na lebce, piLteÍ\,

ploutvích a šupinách.



V souhrnu byl fosilní materiál určen jednoznačně do skupiny moronidů jako speci-
ficky prozatím neurčite|ný rodMorone sp., tj. brakický a teplomilný prvek kučlínskó ich-
tyofauny. V analogii se současnými zástupci je přítomnost této formy v mladších paleo-
génu Českého masívu interpretována jako qýsledek protiproudni migrace z mořskóho
prostředí v severních oblastech. Šupiny bezvýrazných přirristkoqých |in1i prozradily stálé
klima bez teplotních výkyvů.

D ip lo mová p ráce Tomáše Přikryla: oookounovitá ryba Morone sp. (Te.
|eostei) ze severočeského paleogénu,,, yho d n o cuj e vy č erp áv aj icim
způsobem fosilní doklady kostnaté paprskoploutvých ryby
rodu Morone z naleziště Kučlína u Bíliny, a formuluje na
tomto poznáni významné pa|eogeografické a paleoekolo-
gické závěry.

Pan Tomáš Přikryl pr okázal svým studiem a detailní Ín zpÍa.
cováním daného tématu schopnost kvalitní vědecké práce. Tato
diplomová práce vyplňuje Svým ,aměřením mezeÍv v oboru
srovnávací morfologie a paleontologie. Pok|ádám rovnéž za
prospěšné' aby výsledky předložené práce byly publikovány'
Práce by pak získala dostatečnou úroveň rigorózni práce pro
ziskání titulu RNDr.
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