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Ryby a bentos Černé Nisy a jejich kontaminace kovy 

v období zotavování z acidifikace 

      

 

Diplomová práce Lucie Burdové navazuje na dlouhodobé studium nejrůznějších 

aspektů antropogenní acidifikace horských vod a jejich zotavování z acidifikace týmy Katedry 

ekologie a Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Měla vyjasnit (co do druhového složení i zatížení organismů kovy) status quo bentosu Černé 

Nisy jako hlavní složky potravy sivenů (Salvelinus fontinalis, siven americký), kteří zde byli 

počátkem 90. let minulého století vysazeni, a spolu se studiem obsahu kovů v tkáních sivenů a 

ve vodě a současných fyzikálně-chemických parametrů toku tak završit zhruba patnáctileté 

období sledování chemického a biologického oživení tohoto přítoku nádrže Bedřichov (Černá 

Nisa) v Jizerských horách. 

Téma bylo navrženo na základě zájmu Lucie Burdové o chemismus vod a ryby; studie 

mohla být realizována díky získání studentského grantu GA UK Kritické faktory prostředí 

ovlivňující distribuci lososovitých ryb v acidifikovaných vodách Jizerských hor (2008-2009), 

na jehož návrhu, veškeré práci i průběžné agendě se diplomantka podílela. Studie vznikala 

jako součást týmové práce (hlavní řešitel projektu, Bc. Jiří Hušek z Katedry zoologie PřF UK, 

se zabýval strukturou ichtyofauny Jizerských hor a deformitami žaberního aparátu sivena 

amerického v důsledku acidifikace), jejímiž výsledky byly již dříve článek pro časopis 

Rybářství, příspěvek ve sborníku z konference a presentace formou posterů na třech 

konferencích (viz dodatek). 

Lucie prokázala během dvou a půl let intenzivní práce, ať v terénu nebo v laboratoři a 

při zpracování materiálu a dat, velký zájem a zaujetí, pracovitost, ochotu a mimořádnou 

zručnost, stejně jako organizační hbitost a schopnost improvizace. Byla samostatná a 

spolehlivá. Nejvíc si však vážím její racionální uvážlivosti, s níž přistupovala k doplňujícím 

nápadům a možnostem i k sebranému materiálu, systematičnosti a cílevědomosti, které vedly 

k dokončení práce. 

Diplomová práce splňuje úkoly vytýčené na začátku a přináší zajímavé a cenné údaje 

o makrozoobentosu a kontaminaci živočichů kovy v toku, který byl v nedávné minulosti silně 

acidifikován. Podobných dat je ve světové literatuře vzhledem k jejich pracnosti málo a 
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v současné době jsou velmi žádaná pro studium trendů v zotavování povrchových vod 

z acidifikace. Práce má obvyklé členění, ne zcela obvyklý je však její rozsah (široký literární 

přehled a diskuse), který odráží zájmy diplomantky a její pojetí práce, a množství 

zpracovaného materiálu. Má hezkou úpravu a je napsána srozumitelným a jasným jazykem, 

text je bez formálních nedostatků. Doporučuji ji k obhájení. 

 

 

 

 

V Praze 25. května 2010                                  RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D., školitelka 

                                                               Katedra ekologie a Ústav pro životní prostředí PřF UK 
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