Školitelský posudek diplomové práce Jana Hrbka: Hlavonožci a biostratigrafie jurských
sedimentárních celků severních Čech
Předkládaná diplomová práce (DP) obsahuje 119 stran, 104 stran textu a 7 zdařilých
fototabulí s vysvětlivkami a množství obrázků v textu. Práce je přehledně členěna na abstrakt,
úvod, charakteristiku jurského útvaru v ČR, geologické poměry podloží i nadloží, základní
mikrofaciální charakteristiky, způsoby zachování jurských fosílií, stratigrafii, biostratigrafii,
paleogeo- a paleobiogeografii, stručný přehled hlavních evolučních trendů jurských amonitů a
stěžejní systematickou část, vč. použité terminologie. Obrazové přílohy jsou zvoleny dobře,
kvalita fotografií a přílohy vhodně doplňují textovou část.
Cílem práce byla systematická a taxonomická revize hlavonožců, resp. amonitů jury
severních Čech a vyvození stratigrafických a paleobiogeografických závěrů. Studovaní
amoniti zastupují 23 druhů, 19 rodů, 7 čeledí, 3 nadčeledi a 2 podřády (Perisphinctina a
Haploceratina). Revize se opírala o publikovanou literaturu a muzejní sběry. Vlastní sběry
byly prozatím neúspěšné, z amonitů byl získán pouze neurčitelný fragment. Výsledkem
pečlivé revize je stanovení celkové diverzity amonitového společenstva. Dále se podařilo
zařadit starší nálezy z Národního Muzea v Praze a Chlupáčova muzea historie Země PřF UK
v Praze) do moderních klasifikací a zjistit skutečnou diverzitu taxonů amonitů. Pečlivým
studiem literatury byl zjištěn také mnohem větší stratigrafický rozsah studovaných taxonů,
který zasahuje do 9 amonitových zón v intervalu kimmeridž - oxford. Nejnižší diverzita byla
v rámci zóny Sutneria galar, což koresponduje s výrazným regresním pulsem. Naopak
nejvyšší diverzita byla zjištěna v zónách Epipeltoceras bimammatum a Sutneria platynota.
Díky systematickým závěrům bylo možné stanovit celkový rozsah sedimentárních
jednotek severních Čech. Biostratigrafické závěry byly podpořeny také mikrofaciálním
studiem vzorků získaných vlastním sběrem na lokalitě Peškova stráň (Krásná Lípa).
Mikrofaciální analýzy ukázaly na značnou rozmanitost typů sedimentů a víceméně potvrdily
předpoklad o daleko větším rozšíření jurských sedimentů na našem území. Zejména
mikritické vápence (ale i další litotypy) ukazují na prostředí vzniku v distálnějších
podmínkách relativně daleko od pobřeží.
Velmi zajímavé výsledky přinesly paleobiogeografické interpretace, které u některých
zástupců ukazují na tehydní, boreální a kosmopolitní původ. Zajímavé jsou významné

migrace mezi boreální a tethydní oblastí a migrační cesty, které mohly spojovat SV Tethydu
s boreální oblastí přes území Českého masivu. Tyto závěry mohou být v budoucnu
podpořeny i migracemi dalších, zejména bentických živočichů svrchní jury. Pozoruhodné je
paritní zastoupení boreálních, tehydních i kosmopolitních taxonů.
K práci mám jen minimum připomínek, víceméně formálního charakteru (např. ne úplně
šťastná volba některých formulací), které ale nikterak neovlivňují kvalitu a význam DP.
Autorovi se podařilo zdařile zorientovat v řešeném a velmi obtížném problému (studium
jurských amonitů patří k velmi obtížným úkolům paleontologie, zejména s ohledem na
neustále narůstající počet taxonů). Jan Hrbek prokázal velmi dobré schopnosti samostatné
vědecké práce, pracoval samostatně a získané údaje dobře interpretoval. Práce je slibným
předpokladem k PGS studiu a je významným přínosem pro stratigrafii jury ČR a
paleogeografii střední Evropy. Doporučuji proto tuto práci k obhajobě a hodnotím ji výborně.
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