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Předložená bakalářská práce formou rešerše řeší současný stav legislativních a metodických opatření 

k ochraně povrchových vod, zejména pak nového metodického přístupu, tzv. ekogydrologického monitoringu. 

Studentka si vytkla za cíl zmapovat dosavadní ekohydrologický průzkum na horním toku řeky Blanice – na povodí 

Zbytínského a Tetřívčího potoka - a vyhodnotit z dostupných dat chemický stav toku.  

Textová část práce o rozsahu 47 stran, včetně 19 obrázků (z čehož 14 tvoří grafy a 5 mapy), 2 tabulek a 5 

fotografií je doplněn 12 stranami tabulkových příloh.  

Část BP věnovaná Rámcové směrnici EU a legislativě o kvalitě povrchových vod v ČR tvoří přehled 

právních předpisů platných v ČR a institucí zodpovědných za jejích plnění.  

Text nese známky prostého opsání zadání jednotlivých předpisů, i když by se náplň například Směrnice EU dala 

popsat mnohem srozumitelněji vlastními slovy. Směrnici EU navíc provázela velmi bouřlivá debata o způsobu 

vymezení referenčních lokalit, jako zásadním výchozím bodu celého systému hodnocení vodních útvarů. 

Referenční lokality v tak urbanizovaných oblastech jako je západní Evropa vlastně vůbec neexistují. Ví tedy 

studentka, jak byly tyto referenční lokality/podmínky stanoveny? Ve výčtu institucí věnujících se monitoringu 

povrchových vod autorka zcela opomněla jednu z nejdůležitějších, a to Laboratoř tekoucích vod PřF MU v Brně, 

kde se naši kolegové již mnoho let snaží vytvořit vhodnou metodiku pro biologické hodnocení ekologického 

stavu vodních toků. Z jejich pracoviště vzešel dnes v praxi používaný systém PERLA, která je zmíněna 

v následující podkapitole.  Z popisu metod EcoRivHab není jasné, zda je morfologický stav toku hodnocen 

numericky, či jen slovně, tj subjektivně do zmíněných 5 kategorií a jak vznikají mapy celkového 

ekomorfologického hodnocení. Metoda není popsaná z původní práce a nejsem si jista, zda byla pochopena. 

Slovní popis metodik USEPA, LAWA – field survey a LAWA – overview survey je velmi obecný, každý pracuje 

s jiným souborem parametrů, které zde vůbec nejsou zmíněny, čtenář nemůže posoudit výhody či nevýhody 

autorčina kombinovaného výběru metodik pro hodnocení horního toku Blanice. Přehledná tabulka hodnocených 

parametrů by byla nejlepším řešením.  

 Kapitola o geografické charakteristice dvou povodí: použít k citaci klimatických podnímek zájmových 

povodí bakalářskou práci svého kolegy je velmi nedůvěryhodné. 

Samotný text je formulován místy nešikovně. Pravděpodobně ve snaze zachovat stručnost dochází 

k deformaci vět - chybí slovesa, případně i podměty. Myšlenkově doplňují věty předchozí, což čeština řeší větou 

rozvitou. Z nějakého důvodu autorka pojala ke spojce „a“ velmi odmítavý postoj.  

 

Diplomky,disertace, závěrečné zprávy,  

str. 12 Fleischhacker a Kern, 2000 není v seznamu literatury, za to se tam objevuje Kern a Fleischhacker, 2002. 

str. 12 Metodu HEM popisuje publikace Langhammer,2007, nikoliv Langhammer, 2008 

str. 17 Häufler, 1960 – správně Häufler a kol., 1960 

str. 17 Kodym, 1961 – správně Kodym a kol., 1961 

str. 17 Atlas podnebí česka (2007) v seznamu literatury není, je zde citatace ČHMÚ, 2007. 

 


