
IÍi
oponentský posudek na diplomovou práci

Petry Tonarové:

n, Morfolo giclcí va riabilita vyb raných d ruhů ka m b riclcých akrita rch.. o

která by1a vypracovány na Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké ťakulty

Univerzity Karlovy vPraze' Vedoucí diplomové prilceDoc. RNDr. oldřich Fatka CSc.

Práce obsahuje 99 stran textu (18 stran literatury), 4 kreslené obržnky v textu, dále pak

v přílohách 10 obrázků (9 stran grafft, jednu fotografii), 2 fototabule a tabulku naměřených

hodnot.

Práce je členěna do 6 kapitol. V úvodu jsou jasně a výstižně definovány cíle práce' Chybí zde

informace o místě, kde jsou uloženy studované vzorky.

V druhé kapitole jsou posány ,,yskýy uloženin středního kambria v Čechách. V úvodu této

kapitoly jsou vypsány tři oblasti Úslqrtu střednokambrických uloženin (příbramsko-jinecká

pánev, oblast železnohorská a skryjsko-týřovická oblast). Na dalších stranách jsou posány

však pouze výskyty v příbramsko-jinecké pánvi av Že|ezných horách.

Proč nebyly posány všechny výskyty, nebo pouze qýskyty v příbramsko-jinecké pánvi? Je

nutné opravdu popisovat sedimentologické prostředí v práci zabyvajici se morfologickou

vari ab i 1 itou ak'ritar ch?

Třetí kapitola je zaméřena na historii výzkumu příbramsko-jinecké pánve a paleontologický

obsah jedotlivých biozón.

Čt,*akapitola obsahuje charakÍeristiku skupiny AcritarchaEvitt 1963. Dále se ?'rátce zabývá

způsobem klasifikace akritarch. Není zde řečeno jaká je v práci puŽitaterminologie.

Následující kapitola je členěna na část systematickou a praktickou. V první části jsou uvedeny

diagnózy vybraných rodů v češtině, dále jsou pak uváděny druhy' které jsou k rodům

v současno sti řazety. Rody, které jsou uváděny z jineckého souwství středního kambria, zde

mají vypracovanou synonymiku' U jednotlivých druhů je uvedeno jejich rozšíření ve světě.

vtabulkách 1 až 4 jsou shrnuty jednotlivé biometrické parametry a jejich hodnoty měřené

rbznými autory. Do tabulek jšou zahrnuty opět všechny druhy i ty, které nejsou posány



z jineckého souwství příbramsko-jinecké pánve. Závérem popisu jednotlivých druhů jsou

diskutovány autorčina měření a pozarovtni'

V této kapitole mi chybí jasná koncepce, mísí se zde autorčina pozorování s daty jiných

autoru. Autorka rovněž nezastávájasné stanovisko, kteří jedinci jsou určeni druhově a kteří

jsou ponecháni v otevřené nomenklatuře (nevidím návaznost mezi popsaným pozorovánim a

tabulkou naměřených hodnot).

V praktické části této kapitoly je nejprve posána metodika macerace vzorků a pak následuje

popis a diskuze jednotlir,ych ana|yzovaných druhů.

Zde chybipopis a|oka|izace proťrlu (nebo alespoň adkaz na ptáci, v kÍeré byl profi1 posán),

rovněž chybí odkaz na obráLzek 14 v přílohách. Na tomto obrazku je zÍejmé, že měřítko

uvedené vpravém spodním rohu je špatně zvoleno. Rovněž není deÍinována, tT,,l,

nejvýrazné1ší vrstva, ke které jsouvztaženaměření uváděná v tomto profilu. Samotný proťrlje

pak pouze částečně umístěn do subzóny Doryagnostus, pakje profil přerušen (hiát?) a u

nav azrlJici části není zÍ ejmé kam ná|eži.

Nedílnou součástí této kapitoly jsou pak grafy uvedené vpÍíIoze jako obriuky č. 5 až 13.

Zásadnimproblémem této kapitoly je forma jakou jsou grafu upraveny. Microsoft Excel není

zÍavna nejlepším programem pro statistické zpracovtni dat. Pokud j|žbyl použlt,Lze takto

získané grafu upravit do takové podoby, aby byly přehledné ajasné fiedná se hlavně o grafy

s velkým objemem dat). Několikrát je v textu řečeno, že naměřené hodnoty jsou na sobě

závislé přímo úměrně. Pro takovéto tvrzeni chybí dostatečné dikazy. Zitv\s|ot jednotlivých

hodnot lze statisticky ověřit (korelační koeťrcienty). Zvvedených grafii toto určit nelze. Na

straně 25 je uvedeno několik statistických metod používaných různými autory pro statistická

hodnocení nalezených společenstve akritarch. Byla něk1erá z těchto metod použtta? Jedná se

například o korelační koeficienty, vývoření histogramů a určení rozloženi dat (normální,

binomické či jiné). Všechny týo statistické metody lze provést i v Excelu.

V textu jsem nalezl následující obsahové a gramatické chýy:

Str. 5, ř. 4: správně holšinsko-hořické souvrství

Str. 7, ř. 3 a str. 8, ř. 11; str. 9, ř. 20: ,,Rožmitálská krď. správně má být rožmitálská kra



Str. 8, ř. 16: není mi jasné, jak může úhlová diskordance způsobit transgresi

Str. 8' ř. 19: formu|ace ,,...změna sedimentačního prostoru a to v kopcích Hřebeny.. je velice

nepřesná

Str. 9, ř. 3. formu|ace ,,ýznačné vršky.. se to práce tohoto typu nehodí

Str. 15, ř 12: Šternberk (1825, 1833) a v Seznamu literatury je autor uváděn jako Sternberk

Str. 3l, ř. 5 až 6. ,,...kostátní (stěna) bez viditelného členění...Pokud je za kostátní stěnu

považována stěna žebrovitá,jak je možné, ženeni na ní není vidět členění?

Str' 31, ř. 18: správně má b1,t' zŤejmé Martin a Dean (19s8)

l8 citovaných praci chybí v seznamu literatury, jsou to:

F{avlíček a Šnajdr (1950), str. 3, ř. 18 Deunff a Evitt (1968), str' 25,Í.2I

Havlíček (1950, 1980), str. 4,Í. 24 Kalvacheva a Chobanova (1974), str. 25,ř. 26

Kodym (1953), str. 4,ř.25 Liffan a kol. (1996), str. 3I, Í. 27

Havlíček a Šnajdr (1957), str. 4, Í. 26 Yang a Yin (2001), str. 37,Í. 11

Havlíček (1963), str. 4, Í. 27

Konzalová (l996), str. 7,Í. 33

Že|izko (1911)' str. 16,Ť. T2

Fatka (1986), str' 24,ř. 5,6

Šuf (1926), str, 22, Í, 32-33

Deunf akol. (1974)

Downie (1972)

Dean (1982), str. 45, ř. 15

Van Looy (1983), str. 50, ř' 11

Šnajdr (1959), str' 52, ř. 2

Pittau (1985), str. 56, Í.2 a3

Ayng a Yin (2001), str. 58, ř. 4

Fensome a kol. (1990)

Chlupáč (1999)

Naopak na 16 citovaných prací není v textu práce odkáu'áno. Jsou to:



Chlupáč a kol. (1992) Moczydlowska (1988)

Chlupáč a kol. (2002) Moczydlowska (1991)

Kettner a Kodym (1992) Moczydlowska a vidal (1988)

Konzalová (197aý Šnajdr (L949)

Konzalová (1974b) Tappan (1917)

Liň,ana kol. (1995) Vanguestaine (1968)

Dále je seznam literatury nejednotný co se ýče formy zápisu - místy jsou používány z|<ratky

(například: Lipold a Krejčí, 1860) a místy ne; chybí místa, kde byly jednotlivé práce vydány.

Při citování literaturv u autoru' kteří v daném roce vydali vice pracíje špatně citováno:

stÍ.2, ř. 5. Havlíček (1949), autor v tomto roce publikoval 3 práce

str. 6, ř. 2' Kettner (1915), autor v tomto roce publikoval2 práce

str.22, ř. 33: Šnajdr (1975), autor v tomto roce publikova|2 práce

str.27,ř. 16: častovkapitole5.1'5: Fatka(1989),autorvtomtorocepublikoval2práce

Někdy bývá uváděno špatné pořadí autorů.

str.29, ř. 18: Fatka a Brocke (v tisku) správně má bý Brocke a Fatka (v tisku)

Str. 20 ř. {2: Šnajdr a Havlíček (195l) správně má být Havlíček a Šnajdr (1951)

V kapitole 5.1.5 je často uvedena citace Fatka (2004) správně mábýFatka a kol. (2004).

H1avní těžiště práce je v kapitole 5. K této části mám týo komentáře a připomínky:

Jakou terminologii použila autorka pro překlad originálních definic autorů? Někdy je tato

terminologie použivána nejednotně (viz. str' 30, řádek 2. povrchježovkovitý; str. 31, ř. 5:

povrch echinátní).



Str. 33, odstavec ',vlastní 
výsledky..: ',Jen asi deset jedinců je možné přiřadit k druhu '4.

Iongispinosa. . ... - jak je možné přiřadit týo jedince k tomuto druhu, když podle definice musí

zÍtstupci této skupiny mít 60-80 výběžku a tento počet nebyl zjištěn ani u jednoho jedince?

Lze snad Adara alea od]rtšit od A. longispinosa na zák|adějiných biometrických meření? DáIe

z definice druhu vyplyvá, že poměr mezi délkou a šířkou výbežku je 3:1. Platí tento poměr u

jedinců Ťazených k tomuto druhu? Vzhledem k tomu, že chybí návaznost mezi naměřenými

hodnotami a určením meřených jedinců ne|ze toto zpětně ověřit.

Str. 45. í. 4: ,,Mocyzdlowska (1998) přidala k diagnóze druhu E. Ilaniscum.HÍbitky jsou2 ů

3..... není uvedené Nrzeni v rozporu s definicí Fombella (1977 str. 41' l. odstavec)?

Str. 75, odstavec 2: Existuje hranice mezi A. alea a A. tonglspinosa v délce vyběžku (obr.

toc)?

Str. 76, obr. 2. (a také str. 40, tab. 1) není jasné co to znamená hloubka stěny _ je tím snad

myšlena tlouštka stěny? Jak je možné určit tlouštku stěny? Jak je možné určit velikost

polygonálního pole?

Str. 76, Í,7 a 8: ,'Často jsou vliteratuře určení jedinci ne zce|a uspokojivě klasifikováni a

vyobrazeni...... Proč tedy není tento autoréinnázar vyjádřen i systematice?

str. 79 obr. 4: Jak byly počítany ýbéŽky? Ekvatoriálně nebo na celé ploše? U jednotlivých

druhů chybí diskuze proč byly pŤiÍazenyjednotlivým druhům.

Str. 80, Ť.2 a 3: Počet \.ýběžku zde uvedený neodpovídá naměřeným hodnotám uvedeným

v pÍi|oze naměřených hodnot.

Str' 81' ř. 1: Skutečně bylo provedeno vyhodnocení parametrů u všech rodů?

V grafu 12A nejsou vyneseny naměřené hodnoty ze vzorku I.54,

Vgrafu l3B nejsouvyneseny naměřené hodnotyzevzorku J-51.

Autorka zvtád|ametodiku maceráce akritarch, jejich mikroskopováni, měření a fotograťování.

objem naměřených dat je obdir,uhodný. Autorka má přehled v soudobé literatuře, z které

čerpala.



Bohužel velký objem dat, kÍeré si dala za :úko| zpracovat, je na úkor kvality zpracováni.

Rovněž volba statistických metod mi připadá nepřiměřená práci na této úrovni (doporučuji

přednášku Doc. Holcové: Statistické metody v mikropaleontologii nebo Matematrické

zpracováni dat zaj1šťovanou katedrou matematiky a výpočetní techniky na Přírodovědecké

fakultě). Předložená práce je dobým odrazovým můstkem pro další zpracováni této tématiky.

Zamýš|ený rozsah, který je definován v úvodu, přesahuje požadavky kladené na diplomovou

práci. Předložená diplomová práce po dopracováni a přehodnocení některých tvrzení bude

jistě velkým přínosem k studiu kambrickych akritarch.

Diplomovo v pr áci doporučuj i k přij etí.

V Uvalech I4.5.2006

Mgr. Radek Morávek


