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Sezónní vývoj a vertikální distribuce korýšů v hluboké stratifikované 

nádrži Josefův Důl v Jizerských horách 
 

     Diplomová práce Radka Adámka navazuje na dlouhodobý výzkum přehradních nádrží ve 

vrcholové části Jizerských hor, které po období silné antropogenní acidifikace procházejí 

zotavováním z acidifikace. Byla zaměřena na nejhlubší a dlouhodobě nejkyselejší nádrž 

Josefův Důl, která je významným zdrojem pitné vody, a to zejména v souvislosti 

s nežádoucím masovým výskytem sinic r. Merismopedia po ústupu acidifikace. 

V Josefodolské nádrži nebyla zatím nikdy studována distribuce fytoplanktonu a zooplanktonu 

ve vodním sloupci ani sezónní vývoj planktonu. Vzhledem k tomu nebyla zřejmá sezónní 

dynamika narůstajícího oživení ani to, zda se nárůst počtu planktonních druhů a jejich 

početností týká hlavně oblasti epilimnia nebo se projevuje i ve většinovém objemu studeného, 

tmavého a z hlediska chemismu vody méně příznivého hypolimnia. Nebylo také možné 

posoudit mechanismy, které umožnily sinicím r. Merismopedia velice rychle se v nádrži 

namnožit, osídlit ji na celém profilu a dominovat i v nejméně příznivých obdobích roku. 

Vyjasnění vývoje zooplanktonu (korýšů) v nádrži v prostoru a čase (v souvislosti s fyzikálně-

chemickými parametry vody a vývojem fytoplanktonu) se stalo hlavním cílem práce. 

Vedlejšími a částečnými cíli bylo zjistit také věkovou strukturu populací korýšů, popsat jejich 

diurnální vertikální migrace v období letní teplotní stratifikace, doplnit dlouhodobou řadu dat 

o jejich vývoji v nádrži a ověřit, zda se v nádrži stále vyskytují vedle ryb také bezobratlí 

predátoři (klešťanky). 

     Práce byla zadána jako součást dvou diplomních projektů – studie časových a 

prostorových změn fytoplanktonu a zooplanktonu v nádrži –, které byly podpořeny grantem 

GA UK*). Část týkající se fytoplanktonu však nebyla dokončena a chybějící data musela být 

nahrazena údaji poskytnutými Povodím Labe v Hradci Králové. Vedle chybějících údajů 

o objemové biomase fytoplanktonu, jeho detailní struktuře a vertikální stratifikaci a o živinách 

byla práce handicapována dlouhotrvajícími problémy s kolonou iontového chromatografu na 

Hydrobiologické stanici UK a pozdním dodáním dat o chemismu, která tak nebylo možné 

myšlenkově hlouběji zpracovat. 

Téma práce vycházelo z Radkova velkého zájmu o vodní organismy a vodní 

ekosystémy („ekologické“ pojetí práce) a o terénní práci. Radek skutečně prokázal od začátku 

práce (bakalářského projektu) v r. 2011 o své téma velký zájem, zúčastnil se dvou 



determinačních kursů zooplanktonu (klanonožců a perlooček). Byl velice zručný, praktický a 

pracovitý v terénu a pracovitý, vytrvalý a samostatný při zpracovávání materiálu i jeho 

vyhodnocování a psaní. První výsledky presentoval na konferenci Slovenské a České 

limnologické společnosti v r. 2015 formou posteru, který kandidoval na nejlepší studentský 

poster konference. Vedle schopnosti zpracovat a interpretovat rozsáhlá data si cením jeho 

soustavnosti, která vedla k dokončení práce. 

Diplomová práce splňuje úkoly vytýčené na začátku a přináší zajímavé a cenné údaje 

o zooplanktonu (korýších) v nádrži, které prochází bouřlivým obdobím zotavování 

z acidifikace a v současné době je ohrožena další vlnou okyselení. Podobných dat je ve 

světové literatuře vzhledem k jejich pracnosti málo a v současné době jsou žádaná pro 

studium trendů v zotavování povrchových vod z acidifikace. Hlavní výsledky budou později 

společně s údaji o vířnících publikovány. 

Práce má 79 stran včetně 10 stran příloh, je logicky a přehledně členěná. Doplněná je 

18 obrázky a 2 tabulkami. Má hezkou úpravu a je napsaná srozumitelným jazykem; text i celá 

práce jsou bez zásadních formálních nedostatků. Hlavní teze jsou přehledně shrnuty 

v poslední kapitole. Seznam literatury čítá 98 položek (pouze 3 jsou internetové zdroje) – 

jedná se o obsáhlý a reprezentativní výběr jak základní literatury ke studované oblasti a 

tématu, tak moderních prací, a odpovídá tomu vysoká úroveň literární rešerše. Diplomová 

práce Radka Adámka tedy plně vyhovuje požadavkům oboru Ochrana životního prostředí na 

diplomovou práci. 
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