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Diplomová práce (DP) byla zpracována na 63 stranách textu následovaný 7 stranami použité 

literatury (celkem 84 titulů, z toho 49 cizojazyčných) a 7 stranami tabulkových příloh.  

Práce se věnovala problematice vývoje jakosti vody v třeboňském rybníce Svět ve vztahu 

k rybářskému hospodaření. Autor se podílel na terénních průzkumech a měřeních pouze okrajově, 

těžištěm jeho práce bylo vyhodnocování dat pocházejících z provozního monitoringu státního 

podniku Povodí Vltavy. Téma práce je velmi aktuální, protože otázka vlivu hospodářských aktivit 

na rybnících na ekologický stav povrchových vod je v současnosti živě diskutována, přičemž ovšem 

spolehlivých dat je velmi málo. Hodnocení rybníka Svět lze tedy považovat za velmi přínosné. Ještě 

je třeba uvést, že problematika hodnocení rybničních ekosystémů je poměrně náročná, protože 

zasahuje nejen na pole čistě hydrobiologické/hydrochemické a limnologické, ale také do oblasti 

chovu ryb, včetně historické perspektivy. 

Práce je přehledně uspořádaná a standardně logicky členěná. Po formální stránce je práce na velmi 

dobré úrovni, což lze říci i o zpracování jazykovém, včetně formulací složitějších souvislostí. 

Literární rešerši považuji za zdařilou. Zahrnuje dostatečně široce řešenou problematiku, autor dobře 

pracoval s jednotlivými zdroji a kombinoval získávané informace. Zdroje považuji až na výjimky za 

správně uváděné. 

Výhradu mám k tomu, že (1) v několika případech autor necitoval původní práce, ale až sekundární 

literaturu (např. str. 8 poslední odstavec) a (2) na str. 17 se nezdařilo dobře popsat jednu z variant 

hodnocení látkové bilance rybníka. 

Výsledky se autorovi podařilo pojednat - vzdor rozsáhlému souboru dat – přehledně a srozumitelně, 

a to především zásluhou názorných a dobře sestavených grafových tabulí. 

Diskuse je provedena na cca 11 stranách a pojednává všechny řešené oblasti. Autor se, podle mého 

názoru, dostává v diskusi do hloubky, která je adekvátní datům, jež byla k dispozici. Pokud se jedná 

o nedostatečně podložená zdůvodnění či názory, je to vždy v textu uvedeno, takže nehrozí záměna 

s relevantními závěry. V diskusi autor osvědčil, že je dobře obeznámen s řešenou problematikou a 

že se dokáže v dané tématice tvůrčím způsobem pohybovat.  

Připomínku mám (1) k tvrzení na str. 55 odst. 2, kde autor uvádí, že nízké koncentrace chlorofylu a 

korespondovaly s nízkými hodnotami průhlednosti. Správně mělo být uvedeno, že korespondovaly se 

zvýšenými hodnotami průhlednosti. Dále mám za to, že (2) při diskusi vysoké retence P v r. 2015 

měla být výslovně zmíněna i skutečnost, že během bilancovaného období byl rybník také napouštěn, 

takže P byl v rybníce zadržen i v podobě velkého objemu vody. Tento objem pak sníží vypočtenou 

účinnost retence P ve druhém horku, kdy bude rybník před výlovem vypouštěn. 

Kapitola Závěr obsahuje nejdůležitější zjištění, která mají oporu ve výsledcích i v diskusi. Autor 

zde mimo jiné správně hodnotí, jak se vypořádal s pracovní hypotézou uvedenou v kap. Úvod. 

Výsledky totiž neumožnily tuto hypotézu spolehlivě ani potvrdit ani vyvrátit. Autor správně říká, že 

bude třeba ještě dalších výsledků, než bude možné o platnosti hypotézy zodpovědně rozhodnout. 

 



Podle mého názoru diplomová práce Bc. Martina Altmana se značnou rezervou splňuje 

požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji rozhodně doporučuji jako podklad 

k udělení titulu Mgr. 
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