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Předložená bakalářská práce se zabývá studiem vlivu hydrologických extrémů na kvalitu 

povrchových vod v pramenných oblastech, konkrétně v povodí horní Rolavy v Krušných horách. 

Studentka si pro svoji práci vybrala velmi aktuální téma, které zapadá do rámce výzkumu reakcí 

ekosystémů na globální klimatickou změnu. Studium malých povodí je cestou, jak detailně pochopit 

všechny vlivy, které kvalitu povrchových vod ovlivňují.  

Práce čítá 69 stran textu. Text je doplněn deseti tabulkami, sedmi obrázky a 37 grafy. Je přehledně 

členěn do sedmi kapitol. Seznam literatury obsahuje 68 položek a další internetové zdroje. 

Cílem práce bylo studium vlivu hydrologických extrémů na kvalitu povrchových vod v pramenných 

oblastech s výskytem rašelinišť. Zkoumáno bylo chování vybraných parametrů chemismu vody na horní 

Rolavě a Slatinném potoce ve vybraných periodách při extrémních odtokových událostech. Vztah 

konduktivity a průtoků byl analyzován pomocí hysterézních smyček v experimentálním povodí 

Slatinného potoka. Součástí práce byla rešerše odborné literatury se zaměřením na změny kvality vody 

v obdobích hydrologických extrémů v pramenných oblastech. Cíle práce byly beze zbytku splněny.  

V rešeršní části práce je citována česká i zahraniční literatura. Je věnována reakci vybraných 

parametrů chemismu vody na hydrologické extrémy, vlivu rašelinišť na chemismus vody a využití 

hysterézních smyček v hydrologii.  Články a jiné datové zdroje jsou řádně citovány. Poznatky z literatury 

jsou logicky uspořádány, kapitola má jasnou strukturu.  

Fyzicko-geografická charakteristika území velmi dobře vystihuje nejdůležitější proměnné prostředí. 

Je doplněna přehlednými mapkami. 

Největším přínosem práce je zpracování datových řad průtoků a vybraných parametrů chemismu 

vody. Pro zpracování dat byly použity standardní statistické metody. Zvláště homogenizace datových 

řad vstupujících do analýz a výběr period hydrologických extrémů jsou velmi náročné na čas i na 

trpělivost.   

Zobrazení výsledků a jejich hodnocení je velmi přehledné. Z výsledků mě nejvíce zaujalo využití 

hysterezních smyček pro hodnocení reakce konduktivity na změnu průtoku. V diskuzi autorka 

přehledně shrnuje dosažené výsledky a dává je do souvislostí s výsledky dalších studií provedených 

doma i v zahraničí. Zvláště využití hysterézních smyček pro vyjádření vztahu průtoků a konduktivity 

podněcuje k dalším otázkám, jaké další vlivy se na hodnotách konduktivity projevují, což by mohlo být 

tématem další práce.   



K této kapitole mám jeden dotaz: Hodnoty konduktivity v tabulkách 9 a 10 jsou přepočítané 

k teplotě 25°C nebo jsou to hodnoty naměřené v terénu při různých teplotách?  

Po formální stránce je práce vyhovující. Text je čtivý a dobře srozumitelný. Mám zde však drobnou 

výtku. V práci se poměrně často vyskytují zbytečné drobné chyby, špatné skloňování, syntax apod. 

V závěru se vyskytuje obrat „byla potvrzena závislost konduktivity na průtoku“. Pokud závislost nebyla 

potvrzena statistickým testem, tak bych tento obrat nepoužívala.   

 Grafická stránka práce je velmi zdařilá. Tabulky i grafy mají jednotný formát a styl. Pouze u grafů 

chodu teploty vody, teploty vzduchu a úhrnu srážek jsou v jednotlivých grafech stejné veličiny 

označené opačnými barvami, což znesnadňuje rychlou orientaci.  

Cíle práce vytknuté v úvodu byly splněny. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou 

literaturou. Dokáže pracovat s daty a výsledky vizualizovat. Práce vynaložená na rešerši literatury a 

statistické zpracování dat plně odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ohodnocení stupněm výborně.  
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