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Posudek školitelky na diplomovou práci Bc. Denisy Navrátilová 

„Změny geochemismu povrchových vod ve vybraných povodích Krušných hor” 

Hlavním cílem práce je analýza změn geochemismu povrchových vod ve vybraných povodích Krušných hor, dále studium 

těchto změn ve vazbě na hydrologické sucho a studium vztahů jednotlivých parametrů. Diplomová práce je součástí 

dlouhodobého výzkumu dané problematiky KFGG v pramenných oblastech, spolupráce s podnikem Povodí Ohře, s.p. a 

aktuálně řešeného projektu GAUK č. 1168820 Hydrologické extrémy a jejich vliv na kvalitu vody v pramenných oblastech 

Česka. 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce obsahuje 118 stran textu a přílohu s množstvím tabulek. Je tematicky členěna do 7 kapitol, přehledně strukturována, 

psána odborným jazykem s malým množstvím formálních nedostatků. 

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru, věnovaná charakteristice jednotlivých ukazatelů kvality vody. Pozornost je 

věnována rovněž vlivu rašelinišť na chemismus horských toků. Rešeršní část DP je zpracována kvalitně a autorka dokládá 

velice dobrou orientaci ve zvoleném tématu.  

Zdrojem pro prováděné analýzy byla data poskytnutá ČHMÚ, Povodím Ohře, s.p. a LFULG v Sasku. Jednalo se však o 2 

databáze a autorka se tak musela vypořádat s výběrem jednotlivých parametrů s dostatečně dlouhou, pokud možno 

nepřerušovanou datovou řadou. Celkem bylo zvoleno 5 kontrolních profilů jakosti povrchových vod a 3 limnigrafické stanice. 

Na str. 37 je názorná mapka s lokalizací odběrných profilů a limnigrafických stanic. Na obr. c) není znázorněna limnigrafická 

stanice Rothenthal. Její poloha je shodná s odběrným místem. 

Z metodického hlediska byly využity standardní metodické postupy: ČSN 757221, krabicové grafy, lineární regrese, 

Personův korelační koeficient, metoda prahových hodnot Q355, závislost koncentrací jednotlivých parametrů na průtoku a 

roční době, analýza hlavních komponent, Mann-Kendallův test. K metodické stránce nemám připomínek, neboť diplomantka 

aktivně spolupracovala a konzultovala tuto část diplomové práce.   

Kapitola 5 představuje hlavní výsledky diplomové práce. Autorka se nejprve věnuje časovému vývoji koncentrací vybraných 

parametrů. Názorně je ukázán nárůst pH a pokles koncentrací N-NO3 v povodí Načetínského potoka.  Následuje přehledné 

zatřídění vybraných parametrů do tříd jakosti vody. Základní analýza jakostních dat byla zpracována dále pomocí názorných 

krabicových grafů, kde jsou dobře patrné rozdíly a shody mezi jednotlivými povodími. Např. relativní shodu prokazují 

parametry TOC, BSK5, CHSK-Mn v profilech ROL-NH, NAC-NAC, tj. v povodích s významným zastoupením rašelinišť, 

což bylo předpokládáno. Dále se autorka věnovala extrémním naměřeným hodnotám jednotlivých parametrů a zároveň 

zkoumá jejich vzájemné vztahy. Za přínosné pokládám podkapitolu 5.5 a 5.6, které jsou věnované hydrologickému suchu a 

vývoji koncentrací v závislosti na roční době. Cenné výsledky přináší i podkapitola 5.7 zabývající se trendy parametrů jakosti 

vody s využitím M-K testu. Byl tak v řadě případů dokumentován zlepšující se trend kvality povrchových vod v jednotlivých 

zájmových povodích.  Tento trend však nevykazují koncentrace železa v profilu SVA-KLI, částečně i ROL-NH, fosforečnany 

v profilech ROL-NH a NAC-NAC, sodík v profilu SVA-KLI, NAC-ROT. 

Následující shrnutí výsledků a diskuze je zpracováno velmi detailně. Autorka zde kriticky hodnotí vlastní výsledky práce a 

diskutuje je v kontextu podobných studií.  Závěr je výstižným zobecněním hlavních výsledků práce. 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzgeo/


 

 

 

 

Vypracovanou studii hodnotím jako velmi kvalitní, nemám k ní zásadních kritických připomínek, neboť byly vypořádány při 

průběžných korekturách a konzultacích. 

 Grafická stránka práce: 

Autorka prezentuje značný počet grafických materiálů, které mají názorný a velmi dobrý dokumentační charakter.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Bc. Denisa Navrátilová zpracovala kvalitní diplomovou práci. Hlavní i dílčí cíle práce byly splněny. Autorka prokázala velmi 

dobrou orientaci ve zvolené problematice. Téma práce pravidelně konzultovala. Prostudovala a následně v praxi aplikovala 

standardní metodické postupy. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

 

 

V Rakovníku, 15.6. 2020       RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 

     


