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Posudek disertační práce Romana Lyacha nazvané „Role rybožravých predátorů a socio-

ekonomických trendů ve sportovním rybaření“ 

 

Disertační práce je souborem prací tvořených třemi vydanými publikacemi, jedním přijatým 

rukopisem, pěti rukopisy odeslanými do redakcí a jedním rukopisem v přípravě. Práce obsahuje 

abstrakt, seznam uvedených prací s podílem autora, krátký úvod do dané problematiky, cíle práce, 

otázky a hypotézy, materiál a metodiku, hlavní výsledky a závěry. Následně je v práci začleněno všech 

deset uvedených prací. 

Tematicky je disertační práce velmi zajímavá, protože řeší některé aktuální problémy a může mít i 

praktický dopad na management rybářství ve volných vodách u nás. Práce je psaná celá včetně 

autoreferátu v angličtině, což je na akademickém pracoviště jistě ceněno, nicméně se tím bohužel 

významně snižuje pravděpodobnost, že se dostane mezi pracovníky rybářského svazu a její výsledky 

budou aplikované v praxi.  

 

Práce je psaná pečlivě a obsahuje jen minimum překlepů. Naopak formátování jednotlivých kapitol je 

nejednotné (zarovnání doleva, zarovnání do bloku). Pro celkovou přehlednost by se hodilo občas 

změnit velikost či styl písma u nadpisů a podnadpisů kapitol. Jelikož se práce skládá z deseti prací, které 

se v jednotlivých výše zmíněných kapitolách různě opakují, tak jsem se občas ztrácel.   

Pro lepší orientaci bych doporučil číslování stránek a číslování publikací a rukopisů (na jejich titulní 

stránce). 

Nepřišel jsem na to, proč v některých úvodních kapitolách autor nezmínil všech deset zařazených prací. 

V abstraktu chybí zmínka o práci 4, 9 a 10. V závěru chybí zmínka o práci 9. V úvodu, metodice i v závěru 

jsou podle mě zbytečné odstavce o repatriaci lososa, neboť, práce 2 se týká především potravy 

kormorána velkého na lokalitách s výskytem lososa, nikoliv lososa samotného. Navíc v potravě 

kormorána nebyl losos vůbec zjištěn.  

Chápu, že autor seřadil práce od vyšlých publikací, přes akceptované, odeslané až po rukopis 

v přípravě, nicméně při čtení celé disertační práce bych ocenil, kdyby práce byly sestaveny tematicky 

(např. 1 (vydra), 2, 4, 7 (kormorán), 3, 5, 6 (rybářské úlovky) 8, 9 (lososovité ryby) a 10 (rybářství v ČR)). 

Obsahově se čtyři práce zabývají problematikou rybožravých predátorů, ve kterých autor propojil 

terénní sběr materiálu s laboratorní determinací a statistickým zpracováním. Ostatní práce, zabývající 

se rybářským managementem, vycházejí ze statistik úlovků SČÚS a ÚSM Prahy ČRS a jedná se o 

statistické zpracování dat. 

 

Přestože mě práce velmi zaujala a její čtení bylo pro mě přínosné, měl bych několik dotazů, připomínek 

a formálních poznámek. Co se týká publikovaných prací, které byly podrobeny hodnocení oponentů, 

jde spíše o body do diskuse. U rukopisů, které jsou předmětem oponentních řízení je možné 

připomínky využít v případných nových verzích rukopisů. 

  

Abstrakt: odstavec o repatriaci lososa; Z jakého důvodu se autor domnívá, že dochází k vysoké 

mortalitě lososů na německém úseku Labe? Jaké jsou příčiny? Podle mých informací se k nám nevrací 

větší počet vysazených generačních lososů, protože vytáhnou na výtěr již do některých německých 

přítoků Labe. 

Str. 12. „Lososovití se rozmnožují v zimě“. Řekl bych, že na podzim, v měsících říjen až listopad. 

 

Str. 18. Kapitola 7.1 Studovaná oblast je velmi strohá. Autor jen vyjmenoval lokality, resp. toky a oblasti 

kde byly jednotlivé studie řešeny. Uvedený potok Chotýšanka ve středních Čechách je i pro mě dost 
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abstraktní pojem. Uvedení kmenového toku kam ústí, případně nejbližší větší město by bylo vhodné 

pro lepší orientaci.  

Uvedené místo sledování, „východní Čechy“, jsem naopak v žádné publikaci nenašel.  

 

Str. 19. kapitola 8. Hlavní výsledky. V první publikaci (Lyach R. a Čech M. (2017)) autoři porovnávají 

úlovky vydry a rekreačních rybářů. Chápu, že šlo o velmi náročnou práci při determinaci zbytků potravy, 

ale pro obecnější závěry o vlivu vydry na rybí společenstvo je jeden pstruhový tok, navíc s poměrně 

netypickým složením ichtyofauny, málo. Trvale byla v toku hojnější nejspíše jen populace hrouzka a 

jelce tlouště, kteří tvořili největší podíl potravy vydry. Pstruh duhový byl krátce po vysazení odloven 

rekreačními rybáři, takže tvořil největší podíl jejich úlovků a v potravě vydry se tak ani nemohl výrazněji 

projevit. Je škoda, že autoři se nepokusili zdokumentovat reálnou potravní nabídku pro vydru 

ichtyologickým průzkumem, protože takhle vycházeli jen z potravních analýz vydry a statistiky úlovků 

ČRS, ale nebylo známo, co vlastně v toku žije. 

 

Str. 23. rukopis 9. Překvapila mě informace o stoupajícím trendu úlovků pstruha obecného ve středních 

Čechách, protože v celé ČR je trend opačný. 

 

Str. 80. rukopis 5, kapitola Rekreační rybářství v ČR. Popsaný stav neodpovídá realitě, ale popisuje 

pouze situaci v Českém rybářském svazu. V ČR existují dva rybářské svazy Český rybářský svaz a 

Moravský rybářský svaz, tak jak je správně uvedeno v závěrečném rukopise a uvedeno 320 tis. členů v 

celé ČR. Chybný popis systému rybářského obhospodařování se opakuje i v několika následujících 

publikacích a rukopisech. Ať už si myslí autor o existenci dvou rybářských svazů cokoliv, ve vědeckých 

publikacích bychom se měli držet skutečnosti. 

 

Str. 82. článek 5, hodnotící úlovky, rybářské úsilí a kontroly rybářskou stráží podle velikosti revírů. 

V metodice jsou revíry děleny podle plochy na malé, střední a velké (0.2 do 10, od 11 do 100 a od 101 

do 160 ha). Podle šířky toku jsou uvedeny malé toky o šířce 1-5 m a dále střední a velké řeky o šířce 10-

300 m dohromady. Neměly by být i ty střední a velké toky logicky rozděleny do dvou kategorií? 

 

Ve výsledcích a diskusi postrádám dosti zásadní parametr ovlivňující analyzované úlovky a to je 

„vysazování ryb“. Autor vysvětluje rozdíly v úlovcích v revírech na malých a středních tocích vyšší 

úživností toku. Dále uvádí odlovenou biomasu téměř 900 kg/ha, což jednoznačně není z přirozené 

produkce a výsledek je tak jednoznačně dán množstvím vysazených ryb. Navíc v malých tocích je 

logicky návratnost vysazených ryb vyšší než ve velkých tocích, takže pro vysvětlení úlovků se bez 

znalosti množství vysazovaných ryb neobejdeme.  

 

Str. 109. rukopis 6 porovnávající úlovky, rybářské úsilí a kontroly rybářskou stráží v přírodních a 

urbanizovaných revírech. 

Autor popisuje střední Labe nad ústím Vltavy jako meandrující přirozený tok s většinou přírodním 

charakterem břehu. V tomto bodě se obávám, že autor neopustil kancelář s počítačem a nebyl se nikdy 

na řeku podívat. Labe je v tomto úseku splavné. Koryto je kanalizováno a většina meandrů odříznuta. 

Tok je regulován mnoha jezy a rychlost proudu je minimální. Břehová linie je často tvořena kamenným 

záhozem nebo rovnaninou, někdy i dlažbou. Podél břehu je pás vodních makrofyt, což pro původní tok 

Labe není typické (viz úsek pod Střekovem či nad Pardubicemi). V úseku pod Neratovicemi se navíc 

jedná o jeden z nejznečištěnějších úseků Labe u nás. 

 

Nemohl mít na porovnávací studii vliv nepoměr počtu sledovaných revírů (Labe 11; Vltava 3)?  
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Str. 112. Autor vyjmenovává ryby uvedené v sumáři úlovků a v kategorii „ostatní“ uvádí mimo jiné i 

chráněnou vranku obecnou. Dosti pochybuji, že by si některý rybář přivlastnil vranku pro kulinářskou 

úpravu. 

 

Str. 118. V diskusi o úlovcích autor nezmiňuje odlišný charakter teploty vody v porovnávaných revírech, 

který dost zásadně ovlivňuje charakter rybího společenstva.  V pražském úseku Vltavy je teplota vody 

ovlivněna vltavskou kaskádou, kdežto úsek Labe ve středních Čechách je teplejší. 

 

Str. 118. Autor doporučuje rybářskému managementu zlepšit v urbanizovaném úseku Vltavy podmínky 

pro přirozenou reprodukci dravců. Co by se konkrétně mělo zlepšit?  

 

Str. 123. V práci jsou jedním z hodnocených parametrů „intenzivně vysazované ryby“. Není však 

uvedeno, podle čeho byly tyto druhy vybrány? 

 

Str. 168. rukopis 8, o lipanovi. Při zvýšení minimální lovné délky z 30 na 40 cm se počet ulovených 

lipanů nesnížil. Co to podle autora znamená v kontextu s ostatními hodnocenými parametry v dané 

práci?  

Jak lze vysvětlit takové velké meziroční rozdíly v úlovcích na revírech H a A? 

 

Obr. 2a. U obou sloupců je uveden rok 2015, nejspíše překlep a u bílého sloupku by mělo být 2016. 

 

Obr. 4. Není jasné, co je na obrázku nahoře a co dole. Nejspíše se jedná o roky 2015 a 2016 (postačí 

uvést v legendě nebo doplnit do obrázku).  

 

Str. 193. rukopis 9, porovnaní úlovků pstruha obecného a pstruha duhového. Proč autor použil 

statistiky úlovků i z mimopstruhových revírů, kde je mnohem menší pravděpodobnost zaznamenání 

úlovků pstruha obecného, avšak kde se pstruh duhový občas vysazuje? Nezkreslí tato data celkový 

obraz studované problematiky oproti analýzám pouze pstruhových revírů? Z toho pak vychází, že na 

55-65% revírů nebyl žádný pstruh chycen (str. 195). 

  

V rukopisu 8 a částečně v závěru rukopisu 9 se autor kromě dat ze statistiky úlovků opírá ještě o 

informace z diskusního fóra rybářů na internetu. Upřímně řečeno k těmto informacím bych byl velmi 

obezřetný. Rekreační rybáři jsou největší organizovaná zájmová skupina v republice a s tím souvisí i 

jejich vysoká diverzita a roztříštěnost názorů. Ani v té nejmenší místní organizaci se neshodnou jak by 

mělo rybí společenstvo vypadat, natož v širším měřítku. Pokud jsou využívána data z nějakých 

dotazníků, doporučoval bych použít jen materiál minimálně od školených hospodářů místních 

organizací, případně od reprezentantů územních svazů s odborným rybářským vzděláním. 

 

Po přečtení celé práce jsem získal dojem, že autor má velkou snahu přispět k řešení důležitých otázek 

rybářství ve volných vodách, nicméně mu občas chybí širší nadhled a znalost souvislostí ke studované 

problematice, které jistě získá během své budoucí kariéry.   

 

I přes výše uvedené kritické připomínky a doporučení práce splňuje požadavky disertační práce a 

doporučuji její přijetí k obhajobě.  

 

V Brně dne 29.8.2019       Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. 


