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Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce 

Okoun říční i candát obecný jsou velmi žádané druhy ryb z hlediska oblíbenosti konzumace. Za 
jakou cenu a v jaké tržní hmotnosti jsou tyto dva druhy realizovatelné v RAS systémech v podmínkách 
ČR? 

Bez ohledu na environmentální faktory nakonec u krmiv pro ryby rozhoduje konečná cena. 
Existuje v současnosti komerčně dodávaná kompletní krmná směs pro RAS systémy s náhradou rybí 
moučky hmyzem? Jaká je realizační cena takového krmiva? 

V předložené práci je uvedeno poměrně široké rozmezí podílu fosforu (ekvivalent PO4) ve 
hmyzích moučkách. V jaké podobě (chemické formě) se fosfor v produktech z hmyzu nejčastěji 
vyskytuje? 

 

Závěr 

Koncepce výzkumu, jeho cíl, metody a výsledky sloužící jako podklad habilitační práce jsou 
originální. Je zřejmé, že bylo odvedeno úctyhodné množství experimentální práce, což svědčí o erudici 
a pracovním nasazení autora. Habilitační práce Ing. Vlastimila Stejskala, Ph.D. („Optimalizace 
intenzivního chovu a výživy ryb v recirkulačních akvakulturních systémech“) splňuje požadavky 
standardně kladené na habilitační práce v oboru rybářství. 

 

V Brně   dne 26. 4. 2022 

 Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. 
……………………………………………….. 

podpis oponenta 
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Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce 

1) Tzv. velikostní třídění, které je navrhováno pro okounovité ryby je nezbytné výhradně z důvodu 

kanibalismu? Např. pro cichlidy a pstruhové druhy ryb je s velikostním tříděním spojována 

zvýšená agresivita stejně velkých jedinců, kteří nejsou schopni v opakovaných soubojích 

zvítězit. Chybějící sociální hierarchie v obsádce založená na přítomnosti velkých dominantních 

jedinců zvyšuje stres, snižuje efektivitu příjmu potravy, růst a obecně welfare. Je nějaký 

podobný efekt možné pozorovat u okounovitých druhů ryb? 

2) U obsádek pstruhových a sumcovitých druhů ryb je popisován tzv. hustotní práh, kdy se po 

zvýšení hustoty skokově sníží agresivní chování. Jinými slovy lze sledovat negativní korelaci 

mezi hustotou a agonistickým chováním, protože v hustých obsádkách se agresivita stává 

energeticky neudržitelná. Lze toto zobecnit i pro okounovité druhy ryb? 

3) Při sledování behaviorálních charakteristik okounů z různých evropských chovů jste našli, že 

jedinci z Dánska byli spíše stateční a pohybově více aktivní než ostatní skupiny z Francie a 

Maďarska. Nenašel jsem ale nějaké konkrétnější vysvětlení tohoto zjištění, jestli nějaké je? A 

znamená to, že okouni z Dánska jsou více nebo méně vhodní pro chov v RAS? 

 

Závěr 

Habilitační práce (Vlastimila Stejskala) („Optimalizace intenzivního chovu a výživy ryb v recirkulačních 
akvakulturních systémech“) splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru 
(Rybářství). 

 

V……Praze ……… dne…25.4. 2022……… 

podpis oponenta 

 




