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Posudek školitelky na bakalářskou práci Lucie Šajnarové 

Vliv hydrologických extrémů na kvalitu povrchových vod v pramenných oblastech. Aplikace v modelovém povodí horní 
Rolavy 

 
Cílem bakalářské práce je studium vlivu hydrologických extrémů na kvalitu povrchových vod v pramenných oblastech, se 

zaměřením na vztah konduktivity a průtoků pomocí hysterezních smyček v experimentálním povodí Rolavy. Součástí práce 

je rešerše odborné literatury se zaměřením na změny kvality vody v obdobích hydrologických extrémů v pramenných 

oblastech. 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce obsahuje 69 stran textu a grafickou přílohu. Text je tematicky členěn do 7 kapitol, přehledně strukturován, psán 

odborným jazykem s drobnými formulačními nedostatky. 

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru. Autorka se stručně věnuje vybraným geochemickým parametrům, větší pozornost 

je věnována metodám hodnocení změn chemismu povrchových vod ve vazbě na změny odtoku se zaměřením na povodí 

s výskytem rašelinišť. Autorka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a velmi dobrou teoretickou základnu pro 

následující aplikační část práce. 

FG charakteristika je stručná vzhledem k tomu, že FG poměrům v povodí horní Rolavy se věnovaly již předchozí bakalářské 

a diplomové práce. Pro aplikační část práce bylo třeba zkontrolovat dostupné 10-ti minutové datové řady ze stanice KFGG 

na Slatinném potoce a zároveň vybrat vhodné periody pro hodnocení vztahu mezi hydrologickými extrémy a změnou 

elektrické vodivosti. Pro konstrukci hysterezních smyček byly využity 3 hydrologické roky 2018-20. Pro základní hodnocení 

geochemismu povrchových vod byla poskytnuta data monitorovaná KFGG PřF UK od roku 2013 do roku 2020. Jednotlivé 

analytické postupy a aplikované metody byly pravidelně konzultovány se školitelkou a konzultantkou.   

Kapitola 5 představuje hlavní výsledky bakalářské práce. Prokázala se předpokládaná závislost elektrické vodivosti na 

průtoku. K největšímu poklesu konduktivity dochází rychle po nástupu příčinné srážky. Jaké faktory ovlivňují rychlost a 

intenzitu poklesu elektrické vodivosti ve vazbě na zvýšení průtoku? 

V rámci řešení BP byl rovněž proveden i terénní průzkum zájmového povodí a odběry vzorků povrchových vod v povodí 

Rolavy a Slatinného potoka. V diskusi autorka vhodně zasazuje hlavní výstupy z provedených analýz do kontextu 

s citovanými studiemi v rešeršní části.  

Grafická stránka práce: 

Grafické materiály mají dostatečně názorný dokumentační charakter. 

Řešení práce: 

Autorka se aktivně zabývala o zvolenou problematiku, pravidelně konzultovala metodické postupy. Jednotlivé analýzy 

prováděla samostatně. 
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Závěrečné hodnocení: 

Lucie Šajnarová zpracovala kvalitní bakalářskou práci. Stanovené cíle práce byly splněny. Autorka prokázala velmi dobrou 

orientaci ve zvolené problematice. Cenné jsou výsledky z provedených analýz a jejich vyhodnocení. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně. 
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