Posudek diplomové práce pana Bc. Jana Hrbka
Předložená diplomová práce pana Bc. Jana Hrbka s názvem „Hlavonožci a biostratigrafie
jurských sedimentárních celků severních Čech“ obsahuje celkem 104 strany (včetně
vložených obrázků a citací literatury) a dále 7 tabulí s vysvětlivkami.
Práce se zabývá taxonomickou revizí a biostratigrafickou interpretací starších sběrů (včetně
typových kolekcí) amonitů jurských uloženin severních Čech, získaných z hornin
vyvlečených při lužické poruše, jakož i popisem lokalit, ze kterých byly sběry získány.
V práci se rovněž srovnává stav lokalit v dobách sběru (konec 19. století) a dnes a autor se
rovněž zabýval stratigrafií jednotlivých lokalit. V rámci diplomové práce bylo studováno a
revidováno 68 amonitových exemplářů, patřících 23 druhům a 19 rodům v rámci 7 čeledí, 3
nadčeledí a 2 podřádů. Belemnitové společenstvo, jež patří rovněž k hlavonožcům, nebylo
v práci studováno.
Konstatuji, že v předložené práci odvedl autor velkou míru poctivé stratigrafické a
taxonomické práce a rovněž, v mezích možností, studoval jednotlivé lokality v terénu.
Všichni, co známe jurské lokality severních Čech, bychom měli tomuto studiu vyjádřit
pochvalu. Velmi důležitou součástí práce je rovněž studium mikroskopických snímků výbrusů
zdejších jurských uloženin a jejich popis. U některých z nich (myslím např. výbrus 5a) byly
zjištěny i další velmi zajímavé skutečnosti, které by mohly studium těchto hornin posunout
opět o kousek dále.
Velmi důležitou součástí práce je její systematická část. Autor v ní zpracoval převážně
sběry Národního muzea v Praze a sběry, které jsou uloženy ve sbírkách Přírodovědecké
fakulty University Karlovy v Praze. Provedl jejich podrobný popis a revizní určení, což má
velký význam pro biostratigrafii zdejších jurských uloženin. Tuto část práce považuji za
nejdůležitější a také nejlépe zpracovanou. Její významnou součástí jsou pak už výše zmíněné
tabule s fotografickým vyobrazením jednotlivých exemplářů (mimochodem velmi dobře
zhotovené a přehledné).
Součástí práce jsou také kapitoly, jež jsou pro tento typ prací nezbytné, a to např.
Stratigrafie a biostratigrafie jurských horninových celků, Paleogeografie a paleobiogeografie,
Stručný přehled evoluční historie jurských amonitů, jakož i úvodní kapitoly Systematické
části, včetně terminologického slovníku užitých pojmů, a Přehled užité literatury. Autor
v těchto kapitolách prokázal dobrou znalost prostudované literatury i své citační schopnosti.
Celkově působí předložená diplomová práce velmi dobrým dojmem, nicméně se autor
nevyhnul některým zbytečným chybám, kterým by se dalo při pozorném studiu literatury (a
mnohdy i velmi základní) předejít. Jde především o jeho úporný zápas s českým jazykem,
který by měl, jako student české university, ovládat dokonale. Vím, že i ten, kdo jazyk
dokonale ovládá, se chybám někdy nevyhne, ale zde jde o chyby zcela zbytečné a, bohužel,
hojné.
Mé výtky směřují především k vlastním názvům řady geologických jevů (např. vybírám
krušnohorské krystalinikum, lužický pluton, lužický granodiorit, lužická porucha, brtnický
oblouk atd.), jež autor téměř systematicky píše s velkým písmenem. Stačilo by však se
pořádně podívat do jím citované literatury Chlupáč et al. (2002), aby zjistil, jak se správně
česky tyto názvy píší.
Na str. 15 bych autorovi doporučil, aby sjednotil termíny lužický pluton a lužický masiv, či
lužické vulkanické těleso (viz str. 27), neboť jde o jedno a totéž.
Také bych rád autorovi doporučil, aby v případě více autorů některých prací užíval ustálený
zvyk citovat prvního autora a s ním ostatní jako kolektiv. Např. Chlupáč, I. et al. (2002),
Sahagian, D. et al. (1996)nebo česky Chlupáč, I. a kol. (2002), Sahagian, D. a kol. (1996) a
další podobné citace, ale pak to sjednotit v celé práci.

Na str. 33 bych neužil název Atlantský, ale Atlantický, viz Výkladový slovník jazyka
českého. Slovo „atlantský“ je ryze nečeské a s jeho dalšími tvary bývají v našem jazyku
problémy.
Na str. 36 a stranách dalších slova ve spojení „boreální oblast“ či „mediteránní oblast“ se
píší s malými písmeny na začátku přídavného jména. Bylo také dobré sjednotit názvy „oblast“
a „provincie“
Str. 50 – název „Popisy taxonů“ bych být autorem směle rozšířil o slovo „revize“, neboť
autor ji skutečně provedl a nemá se v tomto případě za co stydět; kromě toho to autor
konstatuje zcela správně v Závěru diplomové práce
Str. 54 a i jinde – ve spojení slov „Česká republika“ se píše slovo „republika“ s malým r a
nikoliv s velkým !
V citacích literatury chybí citované údaje z počítače (stránky www), i když se domnívám, že
by nemusely být uváděny ani v textu, neboť jejich autoři a literatura jsou známé – např. u obr.
17 je autorem Basse, E. (1952) in Piveteau, J. : Traité de paléontologie, 2. Vydal Masson,
Paris.
Celkově však konstatuji, že předložená práce odpovídá náročným požadavkům University
Karlovy v Praze na tyto práce kladených a doporučuji ji k úspěšné obhajobě.
V Praze, 12. září 2011
Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
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