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Diplomová práce Denisy Navrátilové je studií zaměřenou na analýzu změn jakosti povrchové 

vody v závislosti na změny srážko-odtokového systému na území Jizerských hor. Jde o 

experimentální práci, která si klade za cíl analýzu změn jakosti povrchové   vody v závislosti 

na změnách, srážko-odtokového režimu a vlivu člověka. Dalším, dílčím cílem je rozbor 

kvality povrchové vody v souvislosti s výskytem hydrologického sucha.  

Práce je přehledně členěna do 7 hlavních kapitol. Kapitola 2 shrnuje charakterizaci 

jednotlivých užitých ukazatelů kvality vody – popisuje tedy vybrané fyzikální a chemické 

parametry analýzy vody. Jde o běžně užívané postupy při hodnocení kvality povrchové vody. 

Celá kapitola 2 je podle mého názoru částečně kontroverzní, protože kromě popisu základních 

metod stanovení, uvádí autorka i hodnoty těchto ukazatelů, stanovovaných v rešerši.  

Kapitola 3 je zpracována velmi podrobně, dokonale informuje čtenáře o jednotlivých 

profilech, je doplněna i krásnými názornými fotografiemi a mapovými přílohami. Podobně 

kapitola 4 – Vymezení a charakter zájmového území je popsána vyčerpávajícím způsobem.  

Kapitolu 5  - výsledky  považuji za jednu z  hlavních částí celé práce. Oceňuji dlouhé časové 

řady měření jednotlivých ukazatelů a vyhodnocení kvality vody jednak podle ČSN 75-7221, 

které umožní zařazení kvality do tříd. Pro čtenáře je jistě výhodné vyhodnocení základních 

parametrů pomocí barevných krabicových grafů. Grafické vyhodnocení extrémních hodnot 

kvality vody považuji za důležitý doklad složitosti této práce – velmi obtížně se totiž hledá 

vysvětlení těchto hodnot. 

Zajímavou částí práce je i měření základních parametrů v období sucha – tedy pro hodnoty 

průtoků menších než Q355.  Přehledné barevné tabulky opět dokazují, že chemismus vody při 

nízkých průtocích se významně mění. Začínají se uplatňovat další parametry i různé chemické 

reakce – např. anoxické pochody apod. Statistické vyhodnocení výsledků pomocí Mann-

Kendallova statistického testu považuji za nadstandartní. 

Závěr práce je formulován jasně – přehledně shrnuje získané výsledy a navrhuje další 

možnosti výzkumu v této oblasti. 

Připomínky a dotazy. 

1. Železo se ve vodách obvykle nachází společně s manganem. Řada organických látek 

je schopno tvořit rozpustné komplexy s Fe 3+, čímž se vyskytují vyšší koncentrace 

rozpuštěných forem železa v přírodních vodách. Pro další práce by tedy pokud jde o 

železo bylo vhodné zjišťovat i koncentraci manganu.  Dalším problémem chemizmu 

železa je, že v přirozeném prostředí probíhá redukce Fe 3+,, která je důležitá, protože 

má významný podíl v metabolismu organického uhlíku a zvyšuje aciditu vod a 

kyselých dešťů.  

2. Jako jeden ze základních ukazatelů chemismu byl zvolen fosfor-jednak ve formě 

fosforečnanů, jednak ve formě celkového fosforu. Proč nebylo stejně postupováno i u 



druhé hlavní živiny dusíku? Proč byl stanovován pouze obsah dusičnanů a ne obsah 

celkového dusíku?  

3. ČSN – je zkratkou pro Českou technickou normu, nikoli pro Českou státní normu.  

Závěr 

Jde o mimořádně náročný a ambiciózní projekt.  Základní cíle práce byly splněny 

z provedených analýz byly vyvozeny logické a správné závěry a byla doporučena možnost 

další činnosti v této oblasti výzkumu.  Literární rešerše je na vysoké úrovni. Jsou uvedeny 

základní literární zdroje jak v anglickém, tak v českém jazyce. Práce je po formální i odborné 

stránce na velmi dobré úrovni, drobné překlepy a jazykové nesrovnalosti nesnižují její 

celkovou hodnotu. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou výborně.   

   V Praze 7. června 2020     Ing. Libuše Benešová, CSc 

 

 


