
Posudek na diplomovou práci Bc. Romana  Lyacha: Potrava vydry 

říční (Lutra lutra) v závislosti n vysazení potoční formy pstruha 

obecného (Salmo trutta m. fario) a lipana podhorního (Thymallus 

thymallus)  

 

 
 

V prezentované práci se autor zabývá potravou vydry říční v rybářském revíru 

Chotýšanka 1, se zvláštním přihlédnutím k odhadu vlivu predace tohoto druhu na rybáři 

vysazované druhy ryb: pstruha obecného potočního, pstruha duhového a lipana 

podhorního. Diplomová práce má rozsah 72 stran textu. V seznamu literatury je 

uvedeno okolo 160 citací domácí, ale především zahraniční literatury. Práce je 

standardním způsobem členěna na úvod, cíle práce, materiál a metodika, výsledky, 

diskusi, závěr a seznam použité literatury.  

Zvolené téma pro diplomovou práci je velice aktuální, a to vzhledem k nárůstu 

populace vydry říční u nás, poklesu populací jmenovaných ryb a stále se zvyšujícímu 

konfliktu mezi ochranou vydry a zájmy sportovních rybářů. 

V práci bylo vytvořeno šest hypotéz, poměrně vhodných, které měly být testovány.   

 

I přes poměrně rozsáhlý seznam použité literatury, který autor v seznamu píše, jsou 

v práci zásadní nedostatky a to jak týkající se zvolených metodik pro studium této 

problematiky tak i obecné formy prezentace vědeckých výsledků. 

 

Kapitola Metodika: 

1. Výpočet vlivu vyder na ryby 

Při výpočtu vlivu vyder na populace ryb vycházel autor s následujících předpokladů: 

a) Konzumace vyder 0,75, 1, 1,5 kg potravy vydry na den – správný předpoklad 

b) Počet vyder ve sledovaných – na základě stopování 3 jedinci – špatný 

předpoklad 

Na základě provedeného stopování na čerstvém sněhu byli ve sledovaném úseku 

nalezeni 3 jedinci vydry říční a ti pak byli zahrnuti do výpočtu. Nicméně už z pouhého 

pohledu na délky sledovaných úseků: 1600 metrů, 700 metrů, 1 800 metrů a 1 500 

metrů, celkem tedy 5 600 metrů, a jejich srovnání s dostupnou literaturou o velikosti 

domovského okrsku vydry říční (10-40 km toku v závislosti na pohlaví a úživnosti 

prostředí např. Kruuk 1995, Poledník 2005 a další), je zřejmé, že došlo k naprostému 

nadhodnocení predačního tlaku vydry na tyto úseky. Nezpochybňuji výsledek 

stopování, v konkrétní den se na daném úseku toku mohli pohybovat tři jedinci vydry 

říční. Jejich domovské okrsky (i v případě dospělých jedinců se stabilními okrsky) jsou 

ale několikanásobně větší a naprosto jistě každý tento jedinec netrávil 90 dní jen na 

daném úseku toku, kde byl při jednodenním stopování nalezen. Počet dní strávených 

vydrou ve studované oblasti tedy nebude autorem předpokládaných 3 (jedinci) x 90 

(dní) = 270 dní, ale pravděpodobně fragment nejméně 10x menší. Autor také 

nezohledňuje to, že se jedná o rybníkářskou oblast a vydry se z větší části živí na rybách 

v rybnících a toky používají spíše jako migrační prostor (např. Poledník 2005). 

Celý výpočet je tak naprosto chybný a úplně nesmyslný. I přes řadu autorem citovaných 

publikací, chybí v seznamu literatury diplomová práce Mitrengy (Olomouc 2005), která 

se zabývá podobným tématem v oblasti toků Beskyd, a ze které mohl autor čerpat 

inspiraci. 

 



2. Analýza trusu – podle popisu v metodice autor sesbíral ve sledovaných úsecích 

určité množství trusu, pak dal všechny tyto trusy dohromady a analyzoval je 

dohromady. Ve většině autorem citovaných prací zabývajících se potravou vydry říční 

je postup analýzy jiný (výjimku tvoří práce Čech a Čech 2002 a 2009). Standardně se 

analyzují jednotlivé trusy odděleně, tento přístup byl opakovaně testován např. (Carss a 

Parkinsson 1996, Carss a Elston 1996, Carss et al. 1998), a je známa jeho chybovost. 

Zarážející je také použití „expertního odhadu“ podílu složky obojživelníků a raků (str. 

37), bez jakéhokoliv komentáře jak byl proveden. Autor tedy zvolil nestandardní 

metodiku, aniž by podrobněji vysvětlit proč, a jaké mohou být důsledky použití tohoto 

způsobu analýzy trusu na výsledky. Autor si nevšiml a nekomentoval zásadní rozdíl 

v metodickém postupu mezi jeho prací a pracemi citovanými v seznamu literatury. 

Výsledky tedy není možné porovnávat s jinými pracemi. 

 

Kapitola Výsledky: 

Výše jmenované výhrady k metodice mají zásadní vliv na správnost výpočtů uvedených 

v kapitole výsledky. Výsledky jsou tedy obsahově špatné. Nicméně i k formální 

prezentaci mám některé výhrady. K zásadním patří tyto: standardně jsou u vědeckých 

prací při prezentaci výsledků zahrnuty, kromě jména testu a hladiny významnosti také: 

velikost testovaného vzorku příp. počet stupňů volnosti. Není uvedeno u žádného 

autorem provedeného statistického testu. V celé práci není uveden počet trusů, na 

základě kterého je dané potravní složení analyzováno. Není tedy možné ani posouzení 

dostatečné velikosti vzorku (uvádí se něco mezi 60-100 trusů na lokalitu a sezónu např.  

Carss a Parkinsson 1996) a také není možné posoudit vyrovnanost vzorků mezi 

jednotlivými posuzovanými lokalitami.  

Přehlednosti práce by prospělo vytvoření tabulky s výsledky, orientace v textu je 

složitá.  

 

Kapitola Diskuse: 

Vzhledem k závažným metodickým chybám uvedeným výše, pozbývá celá tato kapitola 

smyslu, jelikož je založena na špatných výsledcích, a proto ji dále nebudu komentovat. 

 

 

Vzhledem k tomu, že výše zmíněné nedostatky práce jsou zcela zásadní a také 

vzhledem ke společenské závažnosti tématu (problematika škod způsobovaných vydrou 

říční na komerčních druzích ryb je vysoce konfliktní), nedoporučuji předkládanou 

diplomovou práci k obhajobě.  

 

 

V Lidéřovicích 12.5.2014   

  

 

 

 

        Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D. 

          

 


