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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

Předložená diplomová práce obsahuje 171 stran a svým způsobem navazuje na bakalářskou 
práci věnovanou historii a ichtyofauně řeky Otavy. Formálně je rozdělena do 13 kapitol, které 
jsou dále děleny desetinným tříděním.
Vzhledem k tomu, že práce se zabývá sportovním rybářstvím v Praze je logické, že 
v úvodních kapitolách jsou uvedeny charakteristiky Vltavy, zejména jejího pražského úseku i 
s ohledem na kvalitu vody. Další informace jsou věnovány zdejší ichtyofauně, a to seznamu 
zjištěných druhů a zdejšímu rybářskému obhospodařování. Z literatury jsou využity údaje i o 
migracích plůdku, zdravotním stavu ryb a příčných překážkách v toku omezujících nebo 
znemožňující zejména protiproudovou migraci. Zvláštní pozornost byla věnována historii 
pražského rybářství od konce 19.století až po současnost. Tuto kapitolu uzavírá seznam 
městských rybářských organizací a  rybářských revírů (pstruhových i mimopstruhových). 
Autorka si vybrala k detailnímu zpracování dva rybářské revíry Botič 2, Hostivařská nádrž 
(příklad stojaté vody) a   Vltava 5 (příklad tekoucí vody).  Uvedeny jsou podmínky zdejšího 
sportovního lovu ryb, rybářské úlovky i vysazované ryby. Zde je využito rybářských statistik  
Českého rybářského svazu. Srovnány jsou statistické údaje za období více než dvacetileté.
Tabelárně jsou pro každý revír uvedeny následující charakteristiky: počet ulovených kusů, 
hmotnost ulovených kusů, průměrná hmotnost úlovku a jejich maximum, minimum a průměr 
v revíru  za celé sledované období. Srovnání úlovků v jednotlivých letech je znázorněno i 
graficky. Uvedena je i rybářská výtěžnost ze sledovaných rybářských revírů.  Zvláštní 
kapitola je věnována příčinám úbytku ryb v rybářských revírech, specielní pozornost je 
věnována vlivu pražské populace kormoránů na ichtyofaunu. V praktické části se autorka 
věnovala výzkumu motivace rybářů k provozování této záliby. Bylo použito dotazníku s 11 
otázkami, soubor respondentů čítal 42 osob. Nejvíce členů přivedl k rybolovu kladný vztah 
k přírodě a až po něm následovala rodinná tradice. Rybolov byl mnohými respondenty 
vnímán jako relaxační druh koníčku, při kterém si lidé odpočinou od celodenního shonu. Dále 
se věnovala průzkumům znalostí o rybách ve vybraných středních školách. V tomto případě 
byl použit dotazník s deseti otázkami, vzorek respondentů čítal 162 osob. Byla zkoumána 
hypotéza, zda znalosti studentů o rybách budou ovlivněny tím, zda je učí pedagog rybář či 
učitel, který se rybám aktivně nevěnuje. Výsledek je svým způsobem zajímavý, neboť 
předpoklad, že aktivní rybář se této problematice ve výuce bude věnovat nadstandardně se 
nepotvrdil (obdobně jako u srovnání vzorků studentů, kteří mají a nemají v rodině rybáře).
Rozdíl ve znalostech o rybách se nepotvrdil ani u vzorků studentů z malého a velkého města.
V závěru se autorka věnovala z didaktického pohledu dětským rybářským kroužkům, přípravě 
na vyučovací hodiny a jejich praktické realizace, vytyčení cílů a použitým organizačním
formám výuky. Sama  připravila sérii  tématicky zaměřených výukových programů 
využitelných během roku v těchto rybářských kroužcích.



  
Z uvedeného je zřejmé, že práce byla velmi časově náročná a již pouhé zpracování 
statistických dat o rybářském obhospodařování a jejich přehledná prezentace dalo hodně 
práce. Kvalita příloh je na odpovídající úrovni a tabelární i grafické přílohy vhodně doplňují 
text.      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 
úroveň shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.):

Text je členěn přehledně a logicky, odděleny jsou vlastní údaje od dat převzatých. Jazykový 
projev je dobrý, překlepů je v práci minimálně. Citování použité literatury je uvedeno 
obvyklým způsobem. Je citováno 47 literárních pramenů a 5 internetových odkazů. V kapitole 
13 jsou umístěny přílohy (mapy, 49 tabulek a 97 grafů).

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 
praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

    Celkový dojem bakalářské práce je příznivý, je zjevné, že autorka pracovala aktivně a 
samostatně. Za přínos považuji propojení různých rybářských témat, tzn. zpracování 
statistických úlovků  sportovních rybářů, zjištění jejich důvodů, proč si tuto zálibu vybrali, 
analýzy znalostí o rybách středoškolskými studenty, přípravě metodického i obsahového
návodu na vedení dětských rybářských kroužků. Zpracování rybářských statistik prakticky 
ukazuje možnost jejich využití a zobecnění, případně jejich přínos pro zlepšení rybářského 
obhospodařování sportovních rybářských revírů. Ti kdo rybaří na Hostivařské nádrži či na 
Vltavě 5 zde mohou najít řadu zajímavých konkrétních poznatků vycházejících 
z dlouhodobějšího vyhodnocení úlovků i násad. Zpracované a vyhodnocené údaje mohou být 
využity v příslušných místních organizacích rybářského svazu. Cenné z tohoto pohledu jsou 
autorkou zpracované vztahy mezi počtem ulovených kusů a průměrnou kusovou hmotností u 
všech přítomných druhů, které mohou někdy naznačovat tzv. „přemnožování“ spojené se 
zakrsáváním ryb a mohou být tak jasnými podklady pro úpravu rybářského managementu 
příslušných sportovních revírů.   
Závěrem lze konstatovat, že autorka se dostatečně seznámila s danou problematikou, 
samostatně zvládla zpracování rybářských statistik včetně zobecnění výsledků, prokázala 
schopnost pracovat s dotazníkovou metodou včetně jejího odpovídajícího vyhodnocení.

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ:

Otázky ponechám na oponenta.

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Předložená diplomová práce obsahuje všechny náležitosti, takže ji doporučuji   komisi 
k přijetí a za její zpracování navrhuji známku výborně.

Datum:   8.7.2013                                                                                                                                   

                                                                                                                   Prof.RNDr.Lubomír Hanel CSc.
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