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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Radka Lüftnera s názvem 

„Reprodukční chování sumce velkého Silurus glanis L. v řece Berounce“  
 

Autor se ve své diplomové práci zaměřuje na v současnosti velice aktuální 

problematiku týkající se reprodukčního chování ryb, v tomto případě sumců velkých, 

v přírodním prostředí. Práce také dokumentuje paradoxní situaci, kdy jsou v přírodním 

prostředí ověřovány údaje, známé pouze z chovu zvířat v zajetí. Téma se dotýká i 

problematiky ochrany původních modelů chování ryb v přírodě, které jsou pozměňovány 

kontaktem s jedinci uměle odchovanými v zajetí a vysazenými nebo uniklými do přírodního 

prostředí.   

Předložená práce je psána přehledně a výstižně. Je standardně členěna na Úvod, 

Metodiku, Výsledky, Diskusi, Závěr a Literaturu. V části Úvod autor přináší ucelený přehled 

současných poznatků o reprodukčních strategiích ryb, se zvláštním zřetelem k monogamii a 

polygamii. Na základě analýzy poznatků o reprodukčním chování sumcovitých ryb byly 

v úvodu odvozeny hypotézy. V Metodice jsou uvedeny informace o metodách použitých 

v průběhu provedených experimentů. Chování ryb bylo sledováno pomocí metody radiové 

telemetrie. Tato neustále modernizovaná metoda je založená na sledování volně žijících 

živočichů pomocí signálů produkovaných aplikovanými vysílači doznává velkého rozmachu 

právě v ekologických studiích. Díky radiové telemetrii se v poslední době velmi významně 

rozšířily znalosti o chování ryb. Metodická část je doplněna o názorná schémata, mapy a 

fotografie. Adekvátně jsou popsány i postupy použité při zpracování výsledků. Lze souhrnně 

konstatovat, že metody sledování i statistické metody patří k tomu nejmodernějšímu, co je 

v současnosti v ichtyologickém výzkumu používáno. V části Výsledky jsou stručně a 

přehledně shrnuty výsledky jednotlivých provedených studií. V části Diskuse jsou získané 

výsledky kvalitně diskutovány a následně jsou i vyvozeny závěry v části Závěr. Část literatura 

je opět velmi precizně zpracována. 

 Celkově je práce po formální stránce zpracována výborně. Z odborného hlediska 

obsahuje originální a velmi zajímavé výsledky. V případě sumce velkého se jedná zřejmě o 

první takto zaměřené studie. Z metodického ani formálního hlediska nemám k práci žádné  

mailto:sekretar@frov.jcu.cz


                                                                         
                                                                         
 
                   

  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Fakulta rybářství a ochrany vod 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 
Zátiší 728/II,  389 25 Vodňany 
IČO: 60076658  DIČ: CZ60076658 
 387 774 601  fax: 387 774 634    e-mail: sekretar@frov.jcu.cz 

 

 

 

připomínky. Práce je jednoznačně významným podkladem pro úvahy o směřování dalšího 

výzkumu zaměřeného zejména na výzkum familiarity u sumce velkého.   

 Předložená práce vysoce splňuje parametry diplomové práce. Práci doporučuji 

k obhajobě a výsledky k publikaci. 

Závěrem bych autorovi DP položil dvě otázky: 

1) Jak byste vysvětlil často pozorované shluky sumců pozorované v přírodě – ať již 

během zimního nebo letního období? 

2) Vaše práce hypotézu o možné monogamii sumců nepotvrdila, avšak hodnotil jste 

pouze údaje z říčního prostředí. Jakou byste navrhl možnost pro testování 

monogamie/polygamie v experimentálních podmínkách?  

 

 

 

 

Dne  8.9. 2012                                                                 doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.  
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