
Oponentský posudek
doktorské disertační práce Mgr. Romana Lyacha „Role rybožravých predátorů a socio-

ekonomických trendů ve sportovním rybaření“

Předložená disertační práce Mgr. Romana Lyacha je založena na celkem 10 
publikačních výstupech v různém stavu realizace – od tří již publikovaných studií po 
akceptované, submitované a v přípravě. Nutno poznamenat, že to je mimořádně velký a ne 
zcela běžný rozsah podkladů, který sloužil k formulaci tezí a závěrů práce. Tématicky je práce 
součástí nosných námětů řešených na Ústavu pro životní prostředí PřF Univerzity Karlovy a 
velmi účelně je doplňuje. Ostatně, i v obecném pojetí, vliv rybožravých predátorů na 
fungování vodních ekosystémů je aktuálním (pravděpodobně nikdy nekončícím) tématem 
diskusí mezi institucemi ochrany životního prostředí na straně jedné a rybářskými subjekty na 
straně druhé, a nové poznatky z různých vodních habitatů lze považovat za cenný přínos 
k realistickému srovnávání názorové platformy na obou stranách. Podobně hodnocení 
různorodých aspektů rekreačního rybolovu, pokud jde o vztah mezi lovícím subjektem 
(rybářem), loveným objektem (rybou) a rybářským managementem revírů, je cenné a u nás 
poměrně nové. Dosud totiž probíhalo víceméně na bázi praktického posuzování a 
vyhodnocování získaných poznatků, ne vždy s náležitým odborným zdůvodněním. 

Není pochyb o tom, že předložené publikace jsou dostatečným podkladem pro splnění 
požadavků na doktorskou disertační práci. Jejich závěry jsou podloženy odpovídajícími daty a 
samotná skutečnost, že úspěšně prošly review procesem v impaktovaných periodikách je 
dostatečným dokladem o jejich kvalitě. Nebudu se proto zabývat hodnocením publikovaných 
prací, nicméně některé jejich závěry považuji za vhodná témata pro diskusi především 
s ohledem na šíři jejich platnosti, podobně jako tomu je v řadě případů v dosud 
nepublikovaných studiích 5 – 9. Zdůrazňuji, že nemám žádnou pochybnost o kvalitě 
získaných podkladů a jejich zpracování, ale domnívám se, že jejich výstupy jsou důležitým 
tématem pro detailnější prodiskutování, jak tomu ostatně při obhajobě doktorské disertační 
práce má být. V dalším tedy uvádím konkrétní poznámky a náměty vztahující se 
k jednotlivým součástem práce.
Teze:
Nedomnívám se, že rekreační rybářství je pravděpodobně nejdůležitějším způsobem jak 
lidstvo ovlivňuje sladkovodní ekosystémy (Úvod) – existují nepochybně mnohem 
významnější způsoby (znečištění, regulace, změny hydrologického režimu aj.). Proč se 
domníváte, že by to mělo být zrovna rekreační rybářství?
Studie 1 (vydra na Chotýšance)
Práce je mimo veškerou pochybnost podložena odpovídajícími vědeckými metodami a 
postupy a prošla review procesem ve vědeckém  periodiku, což je dostatečným dokladem o 
její kvalitě. Jsem ale poněkud na rozpacích, zda její výsledky skutečně opravňují k uvedeným 
závěrům. Předně, i když cílem bylo porovnání cílové „kořisti“ vydry a rekreačního rybáře, 
z monitoringu rybího společenstva elektrolovem (který chybí) bychom se nepochybně 
dozvěděli hodně informací zásadního významu. V tezích je uvedeno, že salmonidi tvořili cca 
10% biomasy ryb v revíru (z čeho se vychází?), to je ovšem pro závěry, že vydra 
konzumovala především druhy pro rybáře o střední až nulové hodnotě, nutno chápat jakožto 
poznatek pro velmi netypický pstruhový revír. Navíc, jak je správně uvedeno, ze salmonidů 
byli kořistí vydry v podstatě pouze vysazení pstruzi, což znamená, že pstruzi potoční měli 
v podstatě jenom velmi omezenou možnost do lovné velikosti dorůst a tudíž se stát úlovkem 
rybáře, aby tak mohlo být prokázáno, že si vydra a rybář v jeho lovu nekonkurují. Jestliže se 



vysazený Po2 vyskytl během dvou měsíců (prosinec až leden) v jedné desetině vydřích 
exkrementů, pak byla jeho konzumace vydrou v období minimálně dalšího jeden a půl roku 
kdy se v úlovcích rybářů nemohl kvůli nemírové velikosti objevit, rozhodně nezanedbatelná, 
což paradoxně případnou kompetici v cílovém úlovku mezi vydrou a rybáři významně 
snižovalo. Navíc, přirozená mortalita pstruha potočního v nízko položeném pstruhovém toku 
s kvalitou vody odpovídající alfa/betamezosaprobitě (tedy vodě silně znečištěné/znečištěné) 
byla nepochybně vyšší než na typické oligosaprobní pstruhové vodě. V práci postrádám (a 
uvítal bych v diskusi) sumarizaci úlovků na revíru, která byla podkladem pro hodnocení 
cílové kořisti vydry a rybáře. Domnívám se, že na tyto publikované údaje a hodnocení lze 
hledět především jako na zdroj možné inspirace pro další výzkum s tím, že interpretace těchto 
výsledků v kontextu s vlivem vydry na populace (?) salmonidů  musí být chápána jako 
specifická regionální informace (nikoliv kvůli kvalitě výsledků!, nýbrž kvůli šíři uplatnění) a 
uvítám, bude-li to v diskusi komentováno.
Studie 2 (kormorán a losos)
S prací jsem velmi dobře obeznámen (již jsem se k ní vyjadřoval), proto se omezím pouze na 
dotaz vhodný pro diskusi při obhajobě – dalo se vůbec reálně předpokládat, že se migrující 
strdlice lososa v potravě kormorána v období od října do dubna objeví?, adultní ryby kvůli 
velikosti určitě ne. Strdlice migrují na jaře, takže teoreticky zjistitelné by v jarní potravě 
mohly být, ale jsou jejich počty dostatečné na to, aby dávaly alespoň jistou pravděpodobnost 
zachycení ve vývržcích kormoránů?    
Studie 3 (nové trendy v rekreačním rybolovu) 
Podle mého názoru správně prezentuje hodnocené trendy včetně v těchto souvislostech 
poněkud opomíjené skutečnosti, a to zvýšené mobility lovících. Snad jen malá poznámka – 
koupě rybího produktu v supermarketu (díky zlepšené ekonomické situaci) namísto kuchání 
úlovku doma není podle mě až tak důležitým momentem rozhodujícím pro jeho ponechání, 
spíše je důležitější, že se dnešní generaci v pracovně aktivním věku zjednodušeně řečeno „do 
toho nechce“ a následky takovéto činnosti v moderní kuchyni či koupelně neodpovídají 
přínosu v podobě získaného produktu. Jaký je názor autora?
Studie 4 (potrava kormorána v zimě)
Kvalitní práce - opět pouze s náměty pro diskusi, a to:
- nižší abundance menších ryb na konci zimy je logicky důsledkem rovněž jejich zvýšené 
konzumace kormoránem na počátku zimy, nejen ztrát hladověním a přirozenou mortalitou
- maximální délkové a hmotnostní údaje z rekonstruovaných kosterních zbytků některých ryb 
ve vývržcích jsou hodně vzdáleny známým údajům o maximální velikosti ryb, které je 
kormorán schopen polknout. Konkrétně mám na mysli ostroretku (1366 g), parmu (1043 g) a 
kapra (908 g) – mohl je pták vážící 2 až 3 kg vůbec polknout a odletět? Pokud by nevzlétl, 
dokázal by vůbec s kořistí představující minimálně polovinu jeho vlastní hmotnosti plavat 
dostatečně dlouho, než by se trávením její hmotnost zmenšila natolik, aby mohl vzlétnout?
Str. 1 – má být common bream Abramis brama
Studie 5 (úlovky a kontroly na různě velkých revírech)
Práce je nepochybně postavena na odpovídajícím vědeckém přístupu, avšak některé její 
aspekty nejsou zcela jasné. Tak především – spojené hodnocení P a MP revírů není podle 
mého názoru vhodné, neboť možnosti kvantity (hmotnosti) úlovků na nich jsou dramaticky 
odlišné. Rovněž se domnívám, že by bylo velmi vhodné přidat nebo nahradit některou 
z metrik (malé, střední, velké revíry) indexem břehové linie (poměrem mezi délkou břehů a 
plochou revíru), ten by asi řekl víc. V diskusi doporučuji zohlednit i skutečnost, že na řekách 
a velkých vodních plochách je návratnost násad vždy nižší a i když v moderním pojetí 
rekreačního rybolovu její význam ustupuje poněkud od pozadí (jak je správně uvedeno v této 
i dalších pracích), stále slouží jako důležitý pomocný ukazatel pro hospodařící subjekty. 



Práce by měla, stejně jako další studie (6 a 9), patřičně zdůraznit a zohlednit skutečnost, že 
se jedná o specifické poměry a situaci na revírech středočeského regionu, kde velké revíry 
jsou ovlivněny kvalitou vody (Vltava pod Prahou, Labe) a proto rybolov na nich jako aktivita 
je významnější než motivace ponechání si úlovku. Proto si ani nemyslím, že (jak je uvedeno 
v diskusi) velké revíry obecně poskytují různorodé možnosti pro celou rodinu. I kdyby to tak 
bylo, stejně by to nevysvětlovalo nižší návštěvnost velkých revírů, nýbrž naopak. Rovněž tak 
závěry, že středně velké revíry vykazovaly nejvyšší hodnoty úlovků i návštěvnosti určitě 
neplatí obecně, např. Orlík, Lipno, Nové Mlýny, Brno aj., spadající do kategorie velkých 
nádrží, vykazují určitě více úlovků. Z tohoto důvodu by ta důležitá první věta v Závěrech 
podle mě měla správně znít: „In conclusion, this study found that differently sized fishing 
grounds, located in a densely inhabited agro-industrial landscape with large human 
settlements, showed differences ….“.
Drobné poznámky 
Tab. 1: předpokládám min a max roční hodnoty (je třeba uvést) 
Tab. 2: pravděpodobně chybný údaj o výlovku sumce – 58 ks a 112,9 kg indikuje průměrnou 
kusovou hmotnost necelých dvou kg.
Studie 6 (úlovky a kontroly v přírodních a městských revírech)
Není pochyb o odpovídajícím odborném vědeckém přístupu, ale:

- je třeba si ujasnit, zda je řeč o „natural“ nebo „rural“ oblastech. V práci jsou 
používány střídavě oba termíny, které ale nemají shodný význam, i když je na úvod 
vysvětleno, že „natural grounds“ byly v „rural areas“. 

- podobně konstatování v úvodu, že přírodní revíry jsou na méně znečištěných řekách 
než městské – nejsem detailněji obeznámen s kvalitou vody ve Vltavě v Praze, ale řekl 
bych, že je lepší než pod Prahou nebo na Labi ve středočeském regionu. Podle našich 
šetření na Labi pod Pardubicemi nebo např. podle Randáka et al. (2014) pod 
Neratovicemi patří tento úsek řeky k nejvíce zatíženým lokalitám u nás.  

- mají-li být konstatování rozdílů mezi přírodními a městskými revíry v úvodu 
obecnější, pak je třeba zmínit obecně nižší tlak rybožravých predátorů v městských 
revírech, i když v případě kormorána na Vltavě to až tak úplně pravda není.

- jaký má smysl uvádět neexistující úlovky hlavatky, lipana, mníka a síhů v grafech 4 - 
6?

Studie 7 (ryby v potravě kormorána a úlovcích rybářů)
Kvalitní práce, dotazy pro diskusi:

- proč je candát řazen, stejně jako karas stříbřitý do skupiny druhů „of high interest to 
anglers“? Řekl bych, že candát by měl patřit, stejně jako kapr a štika, mezi druhy „of 
very high interest“, a naopak karas spíše do skupiny „of moderate interest“.

- v práci, ale i v dalších se používá pro ponechání si úlovku formulace, že rybáři „take 
and kill the fish“, doporučuji spíše v anglické terminologii používané a poněkud méně 
drastické „take into possession“, stejně jako „illegal fishing“ namísto „poaching“. 
Nicméně to je samozřejmě věcí rozhodnutí autora.

Studie 8 (vztah rybářů k lipanovi)
Kvalitní práce, pouze drobné poznámky:

- v úvodu – „rekreační rybolov je hlavním faktorem v populační dynamice hospodářsky 
cenných druhů ryb ve sladkovodních ekosystémech“, spíše bych to viděl jako „jeden 
z hlavních faktorů“

- míra lipana 40 cm neplatí na celém území ČR, v revírech MRS je 30 cm
- v klíčových slovech je „sports fishing“ dále v textu uváděno jako (podle mě správněji) 

„recreational fishing“.



Studie 9 (vztah mezi vysazovaným Pd a Po)
Přestože je práce věnována salmonidům, v metodice není vůbec zmíněno, na jakých revírech 
probíhalo vyhodnocení. Domnívám se, že to bylo na MP i P revírech, což ovšem nepochybně 
vedlo ke zkreslení výsledků, které jsou beztoho už tak zásadně ovlivněny regionem, kde 
studie probíhala. Bez jeho uvedení a patřičného zdůvodnění v diskusi nelze v závěry 
formulovat s tím, že „úlovky Po jsou vzrůstající, což rybáři a hospodáři na revírech 
neočekávali“. To ani nemohli, nemohou a v blízké budoucnosti ani nebudou moct – viz graf 
úlovků Po v rámci ČRS v uplynulých 28 letech.  Nemohu ani souhlasit s tím, že rozhodnutí o 
tom, zda, kde a kolik Pd vysazovat, by mělo být ponecháno na rybářích s tím, že „customer is 
always right“. Není a nemůže být, jinak by se např. naše děti (customer) živily pouze 
zmrzlinou, hamburgery, chipsy a kolou. Dopadlo by to s nimi pak podobně jako s revíry 
ponechanými na rozhodnutí rekreačních rybářů.

Studie 10 (spoluautorství kapitoly v knize o rekreačním rybolovu)
Není třeba se vyjadřovat, jedná se o spoluautorství, navíc v přípravě a se správně 
koncipovanou a formulovanou náplní.

Závěr
Předložený disertační spis je tvořen enormním počtem publikací v různém stupni 

zpracování. Takovýto rozsah logicky přináší i významně větší prostor pro komentáře, dotazy 
a poznámky oponenta. Mnou uvedené poznámky jsou vedeny snahou o diskuzi ke studované 
problematice a zpřesnění interpretací v revidovaných publikacích, nikoliv zpochybněním 
kvality odvedené vědecké práce. Studie shrnují výsledky rozsáhlého a pracného výzkumu za 
několik let a po potřebných upřesněních budou nepochybně přínosem ke studované 
problematice fungování rybářských revíru ať už z pohledu jejich ekosystémů či s ohledem na 
otázky hospodaření. V každém případě přináší mnoho inspirativních podnětů, které si zaslouží 
rozpracování na širší (nejlépe celorepublikové) úrovni, platné obecněji, nikoliv pouze pro 
poněkud specifický region středních Čech. Konstatuji, že spis splňuje požadavky kladené na 
dizertační práci doktorského studijního programu PřF UK a doporučuji proto příslušné komisi 
jeho přijetí jako doktorské disertační práce. 
      
  

V Brně dne 30.8.2018                                                         Doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
                                                                                             Fakulta rybářství a ochrany vod JU
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