
Posudek na diplomovou práci Martina Altmanna 

Dlouhodobý vývoj kvality vody rybníka Svět ve vztahu k rybářskému hospodaření 

Diplomová práce Martina Altmanna má 77 stran, včetně 12 tabulek, 16 obrázků a 83 položek 

citované literatury. Název práce je výstižný, cíle jsou jasně formulovány a byly splněny. Práce je 

napsána stručně, čtivě a srozumitelně, nevykazuje mnoho věcných ani formálních chyb a nedostatků 

(viz připomínky dále). Student zvládl jak problematiku eutrofizace rybníků i chovu ryb, tak bilanční 

metody a výpočty retence živin, částečně se podílel i na sběru dat v terénu, ale jeho hlavním úkolem 

bylo vyhodnocení chemických dat z pravidelného monitoringu Povodí Vltavy, s.p., údajů o rybí 

obsádce z Rybářství Třeboň, a.s., a zpracování látkové, resp. živinové bilance rybníka Svět. 

Literární rešerše je zpracovaná přiměřeně, s využitím jak soudobé zahraniční literatury, tak 

tuzemských případových studií, což vzhledem k praktickému zadání považuji za stejně důležité. 

Snad jedinou výtku si neodpustím, už s ohledem na tradici rybniční hydrobiologie na PřF UK: 

v přehledu postrádám průkopnické práce Lelláka, Kořínka, Fotta aj., s jejichž sháněním mimo 

kyberprostor se autorasi nezdržoval, což je bohužel obecný nešvar „soudobé práce s literaturou“. Na 

druhé straně oceňuji, že při bilacích živin student správně rozlišuje mezi retencí fosforu a eliminací 

dusíku z vodního ekosystému. 

Výsledky jsou prezentovány srozumitelně a logicky, byť grafické pojetí není optimální (viz dále) 

a dobře diskutovány jak z hlediska sezónního vývoje kvality vody, resp. vlivu rybí obsádky v 

prvním horku, tak z hlediska dlouhodobých trendů chemismu v kontextu celého povodí. Za velmi 

cenné považuji poznatky o odlišném (recipročním) efektu samočisticích procesů ve vodném a 

suchém roce závěry jsou jasně formulované. 

Připomínky a dotazy, na něž by měl student reagovat či odpovědět při obhajobě:  

- s. 7: U organického hnojení je třeba pečlivěji rozlišovat mezi aplikací hnoje a kejdy: Vysvětlete 

proč/jak, resp. upřesněte za jakých okolností, „aplikací organických hnojiv dochází k vyrovnání 

poměru koncentrací uhlíku k přítomným biogenním prvků, především dusíku a fosforu, které 

jsou ve vodním prostředí v relativním nadbytku“? 

- s. 11: Jaký je mechanismus uvolňování fosforu z nerozpustných železitých solí? Jak závisí tento 

proces na změně pH? 

- s. 12: Jak závisí uvolňování fosforu z hlinitých a vápenatých solí na pH? 

- s. 52: Byl rybniční fytoplankton skutečně limitován dostupností fosforu? Nemohlo alternativně 

docházet k limitaci světlem? 

- s. 60: Skutečně se upuštění od aplikace organických hnojiv významě neprojevilo na kvalitě 

vody? Co případný nepřímý vliv na kyslíkový režim, resp. oxické podmínky?  

Dále uvádím několik nepřesností, na něž jsem narazil při čtení textu (viz též poznámky v DP): 

- s. 13 a 14: nepřesné formulace – významným zdrojem dusičnanů není erozní smyv, ale jejich 

vymývání z půdního profilu (srov. diskusi na s. 52) 

- s. 23: KNK je kyselinová neutralizační kapacita, nikoliv konstanta jak omylem uvedeno v úvodu 

odstavce. 

- s. 29–31, obr. 6–8: k názornosti a přehlednosti prezentace výsledků by přispělo úspornější 

vynesení jednotlivých parametrů (např. u dusíku v obr. 7), zbytečná je i duplicitni prezentace (P 

celk. v obr. 6 a 8), navíc v obr. 6 je (ve spodním grafu pro rok 2013) zřejmě chybně vynesen opět 

P celk., nikoliv P rozp.? 

- s. 44, obr. 16: v součtovém grafu forem N je chybně (navíc/dvojmo) vynesen N celk., protože ten 

je součtem všech forem: N-NH4 + N-NO3 + N org. = N celk. 



- s. 53: dusičnany fytoplankton nefixuje, ale asimiluje či přijímá – v tomto kontextu je pojem 

fixace matoucí a měl by se používat výhradně pro fixaci molekulárního dusíku! 

- s. 56: Labuť a Buzický rybník neleží na Třeboňsku, ale patří do blatensko-lnářské soustavy. 

- seznam literatury: citace Pokorný a Zykmund 2013 (s. 1), Pechar 2000a/b  a chybí v seznamu 

literatury.  

 

Přes shora uvedené nedostatky splňuje práce Marina Altmanna požadavky kladené na 

diplomovou práci. Doporučuji jeho práci přijmout jako podklad k udělení titulu Mgr. 
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