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Posudek na diplomovou práci Jitky Šimkové „Proměn]ivost ukazatelů kvality vody ve
vybraném přírodním koupališti"

Práce  byla zadána v červnu 2007,  při  čemž  diplomantka  sehrála aktivní  roli.  Sama oslovila
naše pracoviště, zda by u nás nemohla zpracovat diplomovou práci, ve které by se zabývala

přírodními  koupacími  vodami.  Podle původního  zadání  mělo  být  zpracováno  více  lokalit  a
sledováno více ukazatelů, coŽ se však neukázalo jako příliš vhodné. Proto jsme se v červenc;
2007  s diplomatkou dohodli na úpravě metodiky a také na tom,  že práce budou prováděny
výhradně na vodní nádrži Hostivař.

Odběry prováděla  diplomatka v červenci  a  srpnu v  letech  2007  a 2008.  Zpracování  vzorků
v laboratoři bylo prováděno vždy následující dny po odběrech a u konzervovaných vzorků pro
stanovení  sinic  průběžně  do  prosince  2008.  Odběry  a  laboratomí  zpracování prováděla po
krátkém zaškolení samostatně a zodpovědně. K práci přistupovala po celou dobu aktivně.

Předkládaná diplomová práce má včetně příloh 72 stran a je formálně členěna do standardních
kapitol. Práce obsahově zahmuje body zadání, na kterých jsme se dohodli v červenci 2007 po
vyhodnocení  prvních  výsledků.  Téma je  zpracováno  kvalitně  a  získané  výsledky jsou  na
dostatečné úrovni diskutovány s odbornou literaturou (domácí i zahraniční).

V práci lze najít některé nedostatky, které však diplomatka nemohla ovlivnit. Tyto nedostatky
jsou způsobeny zvolenou metodikou. Jedná se např. o omezené množstvím vzorků, které bylo
možné během jednoho dne odebrat a přepravit do laboratoře.

Pozitivní   na   předkládané   práci  je   skutečnost,   Že   výsledky   budou   využity  jako  jeden
z podkladů  pro  budoucí  revize  národních  metodik  pro  odběry  na  přírodních  koupalištích.
Výsledky jsou také využívány při řešení projektu Vav MŽP SP/2e7/5 8/08 „Zjištění parametrů
ovlivňujících  profily  vod  ke  koupání  z  hlediska  životního  prostředí",  který  naše  pracoviště
řeší  v současné  době  ve  spolupráci  s výzkumným  ústavem  vodohospodářským.  Vybrané
výsledky    DP    bude    vhodné    prezentovat    na   odborných    akcích    (určených    především
pracovníkům hygienických stanic a zdravotních ústavů).

Závěr: Práci doDoručuii k obhaiobě.
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