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 Č.j. ....................  V Rakovníku, 4.6. .2010 
 

  při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek školitelky na bakalářskou práci Terezy Bímové 

„EKOHYDROLOGICKÝ PRŮZKUM KVALITY HABITATU VODNÍCH TOKŮ – APLIKACE 

NA MODELOVÉ POVODÍ ZBYTINSKÉHO POTOKA“ 

Bakalářská práce Terezy Bímové je zaměřena na problematiku ekohydrologického hodnocení kvality 

habitatu vodních toků. V teoretické části práce bylo hlavním cílem práce provést souhrn dosavadního 

ekohydrologického průzkumu v zájmovém území. V analytické části se autorka zaměřila na základní 

vyhodnocení chemismu povrchových vod na základě provedených odběrů vzorků vody. Jako zájmové území 

bylo zvoleno povodí Zbytinského potoka. Povodí sousedního Tetřívčího potoka sloužilo jako referenční. 

Práce celkově obsahuje 47 stran textu a tabulkovou přílohu. Je tematicky členěna do sedmi kapitol, je 

přehledně strukturována. Úvodní část práce je věnována rešerši odborné literatury. Detailnější pozornost je 

věnována geografické charakteristice zájmového území a výsledkům dosavadního ekohydrologického 

průzkumu v povodí horní Blanice. Výčet metod pro ekohydromorfologický průzkum vodních toků není 

zdaleka kompletní, což mělo být v dané kapitole uvedeno. 

Vlastní tvůrčí část práce představuje hodnocení jakosti povrchových vod na základě odběrů vzorků vody. 

Terénní průzkum byl prováděn se zájmem. Cenné je zpracování databáze dosavadního průzkumu chemismu 

povrchových vod viz tabulky v příloze. Získané výsledky jsou stručně okomentovány. Dovoluji si však 

polemizovat s formulovaným předpokladem zatížení sedimentů a splavenin těžkými kovy viz závěry. 

Nicméně analýzy by byly přínosem z pohledu komplexity průzkumu zájmového území.  

Závěrečné hodnocení: 

Tereza Bímová zpracovala kvalitní bakalářskou práci. Autorka prokázala dobrou schopnost práce s odbornou 

literaturou. Byla aktivní při vyhledávání kontaktů s institucemi provádějícími průzkum  povodí. Pozitivně 

hodnotím zájem autorky o problematiku hodnocení jakosti povrchových vod z pohledu chemismu. 

Předpokládám, že získané výsledky mohou být využity jako základ pro následující analýzy a interpretace.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

    RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 
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