
 
 

 

Katedra Fyzické geografie a geoekologie 

Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Karlovy 

Albertov 6, Praha 2, 128 43 

Vedoucí katedry:  

Doc. RNDr. Václav Treml, Ph.D. 

vaclav.treml@natur.cuni.cz 

T: + 420 221 951 350 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

 

Katedra fyzické geografie a geoekologie  
https://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzgeo/ 

Posudek školitelky na diplomovou práci Barbory Novákové 

Hodnocení diversity společenstev makrozoobentosu v kontextu kvality fyzického habitatu 
vodních toků 

 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit stav společenstev makrozoobentosu ve třech drobných tocích v povodí horní Blanice 

v období probíhajícího monitoringu KFGG PřF UK. Pomocí vyhodnocení biodiverzity, abundance a dalších statistických 

ukazatelů porovnat vzorky makrozoobentosu mezi zkoumanými toky. Na základě vyhodnocení makrozoobentosu zhodnotit 

efekt provedené revitalizace Sviňovického potoka. Zaměřením se jedná z mého pohledu o ojedinělou studii, neboť převážná 

část podobných výzkumů je převážně ekologického či úzce biologického zaměření. 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce celkově obsahuje 101 str. textu, je tematicky členěna do 9 hlavních kapitol, přehledně strukturována, psána odborným 

jazykem s drobnými formálními nedostatky.  

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je teoretická. Autorka zpracovala rozsáhlou rešerši literatury věnující se vlivu abiotických podmínek a 

zároveň vlivu revitalizačních opatření společenstva makrozoobentosu. Tuto část a rovněž tak metodickou část práce 

pokládám za velice kvalitní. Autorka prostudovala řadu zahraničních titulů.  V metodické části se zaměřila na výběr 

vhodných indexů pro hodnocení vzorků makrozoobentosu. Následuje stručná fyzicko-geografická charakteristika 

zájmových území. Pozornost je rovněž věnována charakteru fyzického habitatu úseků, kde byly prováděny odběry 

makrozoobentosu.  

Stěžejní částí práce je kapitola 7 výsledky práce. Analyzovány byly odebrané vzorky sedimentů pomocí zrnitostních křivek, 

rychlosti proudění, základní chemické ukazatele jakosti povrchových vod. Nezbytnou náplní práce bylo určování a 

vyhodnocení vzorků makrozoobentosu. Autorka diplomové práce se aktivně těchto odběrů účastnila a prováděla třídění a 

určování vzorků v letech 2014-2015. Vyhodnoceny však byly i předchozí odběry realizované KFGG  v období 2009-2012. 

Za šestileté pozorování bylo celkem určeno 27 163 jedinců makrozoobentosu, vzorky byly roztříděny do 18 řádů a 72 

čeledí. Právě třídění a určování vzorků makrozoobentosu je značně časově ale i vědomostně náročné. Této části práce 

autorka věnovala značné úsilí. Za velmi kvalitní pokládám podkapitolu věnovanou vyhodnocení makrozoobentosu 

z pohledu abundancí jednotlivých čeledí a rovněž tak za využití jednotlivých indexů. V závěru analytické práce se autorka 

pokusila statisticky vyhodnotit vliv jednotlivých faktorů na společenstva makrozoobentosu. Tato část práce by nepochybně 

mohla být detailnější. Vypracovanou studii hodnotím jako kvalitní, neboť zde došlo k propojení několika analytických 

postupů. Studie jasně ukázala, že na výskyt a abundanci makrozoobentosu má vliv celá řada faktorů. Velice zajímavé 

výsledky přináší právě dlouhodobější analýza vývoje v rámci jednotlivých profilů, kde se projevuje dynamika vývoje 

společenstev. 

V navazující diskusi se autorka snaží o porovnání s jinými publikovanými studiemi a kriticky hodnotí vlastní výsledky 

práce. V závěru práce shrnuje hlavní výstupy a zároveň poukazuje na možné rozšíření výzkumu.    

Grafická stránka práce: 

Autorka prezentuje řadu grafických podkladů, tj. grafů, fotografií, které velice dobře dokumentují zvolené téma.  
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Průběh a řešení práce: 

Autorka se aktivně zabývala o zvolenou problematiku.  V průběhu řešení konzultovala zvolenou problematiku. Závěrečné 

zpracování textu však bohužel proběhlo v časové tísni.  

Závěrečné hodnocení: 

Barbora Nováková zpracovala kvalitní diplomovou práci. Cíle práce byly splněny. Autorka prokázala jednoznačný zájem o 

zvolenou problematiku, po dobu řešení DP byla aktivní. Prostudovala a následně v praxi aplikovala standardní metodické 

postupy. Práce přináší velice zajímavé výsledky. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat: velmi dobře.  
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