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„Hodnocení diversity společenstev makrozoobentosu v kontextu kvality 

fyzického habitatu vodních toků“ 

 

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením makrozoobentosu ve třech tocích v povodí 

horní Blanice. Práce čítá 100 stran textu, je doplněná pěti přílohami. V textu je 7 tabulek, 32 grafů a 

13 obrázků (seznam tabulek, grafů a obrázků v práci chybí). Text je členěn do devíti kapitol.  

Cílem práce bylo zhodnotit makrozoobentos ve třech tocích v povodí horní Blanice, zhodnotit vliv 

revitalizace Sviňovického potoka na makrozoobentos v porovnání s referenčními lokalitami a 

charakterizovat fyzicko-geografické činitele, které ovlivňují výskyt a diverzitu makrozoobentosu. 

Odběry byly prováděny na 4 lokalitách, byly zpracovány vzorky z let 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 a 

2015.  

Abstrakt práce stručně popisuje cíl práce a použité metody, neobsahuje však informace o 

výsledcích získaných při zpracování práce.  

Rešeršní část práce je velmi dobře zpracovaná. Text je logicky strukturovaný. V části týkající se 

základních charakteristik makrozoobentosu cituje autorka především zahraniční literaturu. Místy se 

zde objevují mírně neobratné formulace. Na str. 18 v 11. řádku autorka uvádí dvě čísla (poměry) 

týkající se CPMO. Není zcela jasné, o jaké poměry se jedná, informaci by bylo vhodné doplnit. Na 

straně 22 v kapitole o pošvatkách se vyskytuje pojem vysoce latentní jezero, prosím o vysvětlení 

tohoto pojmu při obhajobě. Fyzicko-geografická charakteristika zájmové oblasti stručně vystihuje 

nejdůležitější proměnné prostředí.  V tabulce č. 3 by bylo přehlednější data o zastoupení jednotlivých 

kategorií využití půdy v povodích uvést i v procentech.  

Metody využité v práci jsou popsány jasně a přehledně. Autorka musela nastudovat velké 

množství literatury, aby byla schopná vybrat nejvhodnější ukazatele abundance a diverzity 

makrozoobentosu. Mám pouze dvě připomínky. Do kapitoly bych přidala popis použití statistických 

metod, byť jsou zde využity pouze jako metody vizualizace dat. Na straně 41 chybí odkaz na tabulku.  

Kapitola výsledky je velmi rozsáhlá a jasně strukturovaná. Je rozdělená na vyhodnocení dnových 

sedimentů, průtoků vody, chemismu toků a makrozoobentosu. Kapitola obsahuje velké množství 

výsledků, jejich interpretace je správná, ale text je místy kostrbatý a k výsledkům bych, zvláště 

v podkapitole o chemismu vody, doplnila možné důvody. Na str. 51, 59 a 73 je chybný odkaz na 

tabulku. Ke grafům 16 a 17 bych doplnila popisek k ose y. Hodnocení makrozoobentosu na základě 

vybraných indexů je zpracováno velmi dobře. Indexy jsou vybrány vhodně, text je čtivější. Na str. 68 

v 6. řádku od spodu je pravděpodobně uveden chybný rok (2009 místo 2010).  Sezónní změny ve 

výskytu makrozoobentosu zahrnují pouze 2 odběry na jedné lokalitě. Na základě pouze těchto dat 



nelze výsledky nelze zobecnit. Velmi pozitivně hodnotím využití dendrogramu pro znázornění 

podobnosti společenstva makrozoobentosu jednotlivých toků. Dále byly pomocí mnohorozměrné 

analýzy zobrazeny vztahy mezi výskytem makrozoobentosu a proměnných prostředí. 

V diskuzi autorka shrnuje dosažené výsledky a dává je do souvislostí. Je zde hojně citovaná domácí 

a zahraniční literatura. Nenašla jsem zde však, jak dopadlo porovnání makrozoobentosu 

revitalizované části Sviňovického potoka s jeho nerevitalizovanou částí a ostatními lokalitami. 

V závěru je výsledek porovnání naznačen, ale nedostatečně. Prosím, aby autorka toto porovnání 

prezentovala při obhajobě.    

V poslední kapitole jsou získané závěry stručně shrnuty. Seznam literatury je velmi rozsáhlý, čítá 

118 položek. 

K formální stránce práce mám připomínky. Text je méně čtivý. Vyskytují se zde místy neobratné 

formulace a drobné chyby. Na několika místech je v textu chybný odkaz na tabulku. Grafická stránka 

práce je zdařilá. Tabulky i grafy mají jednotný formát a styl.  

Připomínky by neměly zastínit, že se jedná o dobrou práci, která pokrývá téma na pomezí 

geografie a biologie. Práce je založena na původních výsledcích získaných hydrobiologickými a 

geografickými metodami. Z textu je zřejmé, že autorka ovládá práci v terénu i práci v laboratoři. 

Výsledky dokáže správně vyhodnotit a interpretovat. 

Cíl práce vytknutý v zadání byl splněn. Množství dat a zvláště pak práce vynaložená na jejich 

získání plně odpovídá nárokům na diplomovou práci.  

Práci doporučuji k obhajobě a prozatím navrhuji hodnocení mezi stupni výborně a velmi dobře. 

Konečné hodnocení bych provedla po vyslechnutí obhajoby.  
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