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Oponentský posudek k dizertační práci Libora Závorky „Age structure and growth of wild 
brown trout in relation to population density and habitat quality“ 
 

Posuzovaná práce tvoří relativně ucelený soubor článků popisující a analyzující vliv 
populační hustoty a struktury (ve smyslu prostorové stability a vzájemné známosti, tedy 
„familiarity“, mezi jedinci) na růst a mortalitu jedinců pstruha potočního v přirozených 
populacích. Jelikož detailní shrnutí obsahu práce zajisté právě zaznělo při prezentaci práce, 
dovolím si věnovat prostor spíše konkrétním údajům a svým názorům na práci než 
opakováním obsahu.  

U šesti článků (z celkových sedmi) je student prvním autorem a tudíž předpokládám, 
že odvedl většinu práce. Je zřejmé, že zvládl práci jak v terénu tak při laboratorních pokusech 
a osvojil si několik metodických přístupů, včetně práce s genetickými daty. Výstupy dokázal 
vhodně analyzovat a propojit. Terénní data byla zajisté sbírána v rámci širšího týmu (jinak to 
při podobných projektech ani nelze), předpokládám však, že Libor byl jeho platnou součástí. 

Jedná se o práci bezesporu výbornou - a toto bych rád zdůraznil předtím, než se vrhnu 
do její kritiky, která je mi z principu oponenta přisouzena. Celkový počet 7 článků za 4 roky 
studia je zajisté velice nadprůměrný – a většina článků je již publikována či přijata k tisku. 
Existuje zajisté mnoho způsobů, jak tyto práce seřadit. Sám bych například asi zvolil pro práci 
č. 3 (kanibalismus jiker) jiné umístění či ji dokonce přidal do dizertace formou přílohy. 
Zaměřením s tématem ostatních článků souvisí okrajově a v práci by tak zůstaly prvoautorské 
práce. Ale uznávám, že toto je věcí názoru. Dizertační práce je vhodně opatřena dostačeným 
úvodem do problematiky, shrnutím metodických postupů a definicí cílů práce. Následují 
krátká představení (souhrny) jednotlivých článků. Ačkoli nejsem bezvýhradným zastáncem 
dizertací jako souboru rukopisů, v tomto případě se jedná o velice šťastnou volbu, která vedla 
k tomu, že je již naprostá většina práce publikována. Obecnou část završuje závěrečné shrnutí. 
Přestože má dobrou úroveň a shrnuje poznatky jednotlivých studií, dokázal bych si ji 
představit obecnější, alespoň ve své finální části se pokoušející o syntézu nad úrovní 
studovaného taxonu. Takováto syntéza (například v propojení s navrženou modifikací teorie 
„pace-of-life syndrome“) by posunula práci na ještě vyšší úroveň. Pro úspěch v další části 
vědecké kariéry bych Liborovi doporučil právě větší důraz na rozhled mimo studovaný taxon. 

Z formálního hlediska má práce velmi dobrou grafickou a stylistickou úroveň, 
překlepy a nepřesná vyjádření se vyskytují v míře, která je tolerovatelná i podle vysokých 
standardů. Zajisté je to alespoň částečně dáno důkladnou spoluautorskou a editorskou 
kontrolou, což je další výhoda dizertace jako souboru publikací. Ovšem případů, kdy formální 
chyba pronikla až do konečné verze publikace, se pár přesto najde. Například v článku  č. 4 se 
v metodice (druhá věta) uvádí, že ryby nebyly 24 hod před měřením krmeny z důvodu 
standardizace měření délky těla. Autor měl zajisté na mysli měření hmotnosti, která (společně 
s délkou těla) byla také měřena. Ocenil bych také násilné přečíslování stránek v publikacích a 
rukopisech (pokračování stránkování z úvodní čísti i v přiložených rukopisech), minimálně 
jako oponentovi by mi to lépe umožnilo konkretizovat připomínky. Překvapující skutečností 
pro mne je fakt, že obhajoba probíhá v českém jazyce. Práce je psána anglicky, podstatná část 
studia (respektive vědecké práce) probíhala ve Švédsku a studijní řád zajisté obhajobu v 
anglickém jazyce umožňuje. 
 



 2 

Následující připomínky neřadím podle důležitosti, ale podle přiřazení k jednotlivým 
studiím, které si dovolím kriticky shrnout. 

Článek 1 pro mne nejprve poněkud překvapivě zjišťuje existenci negativního vlivu 
hustoty populace pstruha na tělesný růst jen v těch úsecích toku, kde byla nízká míra zpětné 
ulovitelnosti. To je posléze vysvětleno vlivem dobré znalosti „sousedů“ a stabilní hierarchie 
mezi jedinci v úsecích, kde byla zpětná ulovitelnost (a tedy místní stabilita výskytu jedinců) 
vysoká. Souhlasím (také ve světle navazujících studií), ale na obrázku 1 bych ocenil grafické 
rozrůznění pro body týkající se populací s nízkou a vysokou mírou zpětného odchytu (formou 
různých symbolů). Signifikantní vliv stability (a tedy znalosti „sousedů“) na negativní vliv 
populační hustoty na růst je zde také silný pro všechny jedince – oproti tomu navazující 
experimentální studie ukázaly vliv především na dominantní (největší jedince). 
(1) Čím je to podle názoru autora způsobeno? [délka studie vs diametrálně odlišné populační 
hustoty vs. odlišný typ a způsob konzumace potravy v přírodě a experimentu?] 
 

U článku 2 se mi nejdříve nezdálo vhodné měření ryb v desetidenních intervalech, ale 
nakonec jsem pochopil jeho výhodu jako kontrolu manipulace s jedinci mezi pokusnými 
skupinami s nízkou a vysokou mírou familiarity. Jako další možné vysvětlení rozdílů v efektu 
na všechny vs. jen na dominantní jedince mezi studiemi 1 a 2 mne napadá výrazná 
disproporce mezi hustotami experimentálními a přirozenými. Nízká experimentální hustota 
tak zajisté bude velice vysokou hustotou v přirozených populacích. Chápu důvody a limitace 
experimentálního přístupu, ale rád bych (2) znal názor autora na dopady této skutečnosti na 
interpretovatelnost obecných závěrů. Dále si dovolím přidat jednu otázku: 
(3) Nejrychlejší růst vykazovaly ryby v pokusné skupině, kde byly sice ryby ve stabilní 
hierarchii (podle predikce), ale ve vysoké hustotě. Mám na mysli absolutní hodnoty růstu, jak 
vyplývá z obrázku 2. Jaké je podle autora vysvětlení skutečnosti, že ryby nerostly lépe při 
nízkých populačních hustotách? 

Na obrázku v článku 2 je nešťastně zvolena barva pozadí – šedá. Dále není v legendě 
uvedeno, jaký druh středního odhadu a variabilitu je v grafech uveden. Podobné nedostatky 
nejsou v textu běžné, ale vyskytují se. 
 

Článek 3 ukazuje, že kanibalismus jiker je u pstruha a lososa poměrně častou strategií, 
jak získat energeticky nadprůměrnou potravu během třecí sezóny. Predace jiker je u 
pstruhovitých ryb (a ryb obecně) velice běžným fenoménem, včetně kanibalismu vlastních 
jiker. Argument tohoto článku je v tom, že relativně velké jikry byly nalezeny i v trávící 
soustavě malých, juvenilních jedinců. Mám pocit, že je důraz na důležitost jiker jako zdroje 
potravy pro rychlejší růst a přežití zimy pstruhovitých ryb a dokonce jako významného zdroje 
energie pro celý ekosystém toku (doslovně: „great potential energy source for stream 
ecosystem“) je poněkud přehnaná. Pokud ovšem nemají autoři na mysli konkrétní stopové 
prvky nebo jiné důležité látky. Studie ovšem hovoří o jikrách jen jako o energetickém zdroji. 
Tato práce je také v abstraktu dizertace představena nepřesně, neboť oproti abstraktu jsem v 
článku samotném nenašel analýzu vlivu personality na konzumaci jiker.  

 
Článek 4 je zcela jasně nejvýraznějším výstupem dizertace. Kombinuje experimentální 

data s návrhem na modifikaci poměrně vlivné ekologické teorie, a to poměrně přesvědčivým 
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způsobem. Kdybych byl oponentem článku před jeho publikací, zajisté bych chtěl po 
autorech, aby (4) data pro obr. 4 (a hlavně pro statistickou analýzu; lineární model) 
transformovali logaritmem. Hodnoty disperzní vzdálenosti se nezdají normálně rozložená (a 
dovolím si tvrdit, že po transformaci by být mohla). Asi bych také rád viděl analýzu s oním 
odlehlým bodem, který jde výrazně proti trendu v datech (v laboratoři téměř nehybný, „líný“, 
jedinec vykazoval snad nejdelší disperzní vzdálenost). Tento jedinec byl vzhledem k výrazné 
odlehlosti (měřenému Cookovou vzdáleností při diagnostické části analýzy) z datového 
souboru vyřazen.  

 
Článek 5 je metodickou částí, která analyzuje přesnost odhadu věku a růstu pstruha z 

šupin ve sledovaném toku, a nemám k němu žádné připomínky. 
 
Článek 6 popisuje prostorový aspekt a dynamiku populačních hustot pstruha ve 

studovaném šumavském toku a definuje demografické jednotky, které vykazují synchronní 
změny v početnosti. Ukazuje také vliv prostorové (respektive demografické) škály na 
rychlosti růstu tří věkových skupin pstruha. Tento efekt je zřejmý u dvou juvenilních skupin, 
ale ne u skupiny dospělých ryb. Tabulka výsledků ukazuje hodnoty F-testu a jejich 
statistickou signifikanci. Myslím, že by bylo vhodné také ukázat hodnoty odhadů efektů 
(parameter estimates) a jejich variability. Pro absenci vztahu u dospělých ryb podle mne 
existují dvě možná vysvětlení. Růst dospělých ryb je výrazně pomalejší a tudíž vliv je 
zákonitě menší (navíc je tato skupina více heterogenní). Alternativou však je, že velikost 
efektu je stejná, ale variabilita vyšší – toto by právě mohla ukázat data o velikosti efektu 
(koeficienty z lineárního modelu). (5) Jaký je názor autora na tyto dvě možnosti? 

 
Poslední článek (článek 7) popisuje populačně genetickou strukturu populace pstruha 

ve sledovaných tocích a dává ji do souvislosti s časovou dynamikou ve velikosti populací 
(vhodně reprezentovanou hodnotami populačního růstu). Autoři připouští, že nalezenou 
populačně genetickou strukturu může mít na svědomí i rybářské obhospodařování toku. V 
dané oblasti k němu však nedochází a autoři se zaměřují na ostatní možná vysvětlení. (6) Jak 
tomu ale bylo s vysazováním pstruhů v této oblasti historicky? A pokud se zde provádělo, 
jaký je názor autora na možný vliv na současnou strukturu? (7) Jaké má autor vysvětlení pro 
skutečnost, že nejvíce divergentní byla populace č. 2 a ne 4, jak by geografická izolace 
předpokládala? Proč byla lokalita č. 13 ponechána, když lokalita č. 10 byla vyřazena pro 
nízký počet vzorkovaných jedinců (u obou pouze dva jedinci)? 
 

Přes veškerou výše uvedenou kritiku musím závěrem jednoznačně konstatovat, že 
předložená práce Libora Závorky vysoce překračuje kritéria kladená na dizertační práci a 
doporučuji ji k obhajobě a k co nejvyššímu ohodnocení.  
 
V Porto Alegre, dne 1. 11. 2015, 
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Doc. RNDr. Martin Reichard, PhD. 


