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Modelové posouzení vlivu nově zbudované ČOV Vysoký Újezd na recipient 
Karlického potoka pomocí GIS 

 
 Předložená diplomová práce se zabývá vysoce aktuální problematikou, která odráží 
současné trendy ve vodním hospodářství a využívá systému GIS pro posouzení stavu vodního 
toku a hodnocení vlivu čistírny odpadních vod. 

Práce obsahuje 81 stran textu a 3 strany příloh.  V textové části je uvedeno 7 tabulek a 
21 obrázků. V práci je citováno 48 titulů literatury a 8 internetových odkazů. 
 Diplomová práce je přehledně a logicky členěna a vyznačuje se úpravou na dobré 
úrovni s menším množstvím překlepů a stylistických chyb.  
 Předkládaná diplomová práce je členěna do 11 základních kapitol, které jsou dále 
členěny do řady podkapitol. Teoretická část práce se vedle úvodu do problematiky velmi 
detailně zabývá problematikou modelování systémů a grafickými informačními systémy. 

V kapitole o modelování systémů autorka uvádí informace o matematickém 
modelování, rozdělení matematických modelů a dále se zabývá detailnějším popisem 
některých typů matematických modelů. Kapitola je velmi přehledně a informativně napsaná a 
poskytuje informace srozumitelné nejen úplným laikům, ale své si zde najdou i odborníci na 
tuto problematiku, zejména v detailním popisu matematických rovnic používaných 
v jednotlivých modelech. 

Třetí kapitolu autorka věnovala geografickým informačním systémům (GIS), kde 
autorka vedle definice, historie a datových modelů věnuje pozornost i sestavení projektu 
v GIS a specifikům modelování v GIS.  

V čtvrté kapitole se autorka věnuje programu MATLAB, který se hojně využívá 
k numerickému řešení vědeckotechnických výpočtů, návrhu algoritmů, ale i modelování, 
analýze a prezentaci dat. 

V páté kapitole uvádí autorka model šíření dusičnanů pomocí GIS a programu 
MATLAB.  

Šestou kapitolu autorka věnuje vymezení zájmového území. Celá kapitola by jistě 
získala na vyšší vypovídací schopnosti, kdyby autorka přidala mapu zájmového území 
s vyznačeným zájmovým tokem, místem, kde se nachází ČOV a dalšími zdroji znečištění. 
V kapitole mi také chybí více informací o hydrologii povodí a o průtocích zájmového toku. 

Sedmá kapitola se věnuje popisu ČOV Vysoký Újezd. V samostatné podkapitole se 
autorka zmiňuje o retenční nádrži Kozolupy, která jak autorka uvádí: „byla vybudována 
z důvodů stavby ČOV pro vývod vyčištěných vod.“  Byla skutečně retenční nádrž 
vybudována pro vývod vyčištěných vod a nebo pro zachycení vyčištěných vod a pro jejich 
akumulaci pro další využití? Autorka mezi hlavními parametry uvádí: doba – 10 let. Co tato 
doba znamená? Je to doba, zdržení vody v nádrži, doba, za kterou se nádrž naplní nebo 
životnost nádrže? Bylo by vhodné, aby autorka jasně specifikovala co tím myslí.  

V osmé kapitole autorka popisuje metodiku vytvoření matematického modelu.  
V podkapitole reálné podklady matematického modelu, autorka často používá termín náběr 
místo odběr.  Kapitola by byla pro čtenáře přehlednější, pokud by mapa odběrových míst byla 
v textu kapitoly nikoliv až v příloze. V mapě, která je v příloze postrádám vyznačení místa, 
kde se nachází ČOV. 



Kapitola devět presentuje výsledky diplomové práce. V první podkapitole uvádí 
autorka výsledky získané při chemickém monitoringu kvality vody Karlického potoka. 
Autorka získala značné množství dat, které svědčí o tom, že musela vedle matematického 
modelování zvládnout i terénní a laboratorní práce. V tabulce 2 autorka shrnuje výsledky 
z jednotlivých lokalit a odběrových dnů, pro lokality 1, 2 a 3 však některé výsledky chybí. 
Nikde však není uvedeno proč. Nemůže toto menší množství vstupních dat ovlivnit kvalitu 
výstupů z matematického modelu? 
Přestože výsledky z monitoringu měly sloužit pouze jako podklad pro matematický model, je 
škoda, že je autorka více neokomentovala. Při hodnocení do tříd kvality autorka využívala 
průměrné hodnoty. Dle ČSN 757221 však při hodnocení kvality vody při menším počtu 
vzorků než 24 by se měla třída kvality určovat jako charakteristická hodnota vypočtená jako 
průměr ze třech nejnepříznivějších hodnot. Pravděpodobnost nepřekročení této hodnoty leží 
obvykle mezi 85-90%. 
V dalších podkapitolách autorka popisuje vlastní matematický model a uvádí jednotlivé studie 
pro havárii čistírny, plošné znečištění a kombinaci bodového a plošného zdroje. Všechny tři 
studie jsou provedeny na příkladu změny obsahu dusičnanů v toku. Výsledky jednotlivých 
studií jsou presentovány nejen formou grafů, ale jsou vyneseny i do mapového podkladu. 
Bylo by možné tento model použít i pro jiné znečišťující látky nebo by bylo nutné ho upravit? 
 Autorka do diplomové práce zahrnula i kapitolu diskuze, škoda je, že v této kapitole 
spíše cituje různé autory, než že by s nimi skutečně diskutovala vlastní výsledky a zkušenosti. 
V některých případech ani necituje jen konstatuje, že tam našla odpověď na otázku, ale již 
neuvádí, jaká byla nalezená odpověď.  
 Škoda, že autorka velké množství odvedené práce nezúročila v závěru práce, který  je 
spíše opakováním některých konstatování z kapitoly diskuze. 

Na závěr je nutné vyzdvihnout schopnost diplomantky vypořádat se se změnou 
podmínek v povodí, opožděné spuštění provozu ČOV, které ji přinutily ke změně řešení 
diplomové práce. Diplomantka se s touto komplikací vypořádala velmi dobře a využití 
získaných dat pro vytvoření matematického modelu svědčí o její schopnosti vytěžit maximum 
z již získaných dat a nezařadit svoji diplomovou práci mezi práce, které presentují pouze 
výsledky monitoringu, ale dávají jim vysokou přidanou hodnotu ve formě matematického 
modelu využitelného pro hospodaření v povodí zájmového toku. 

Vedle výše uvedených připomínek mám jedinou připomínku v anglickém abstraktu 
používá autorka termín sheet erosion, běžně se však pro povrchový splach používá termín 
surface runoff.   

Přes uvedené připomínky hodnotím práci velmi kladně. 
 
Diplomová práce vyhovuje podmínkám stanoveným pro vypracování 

diplomových prací a je po stránce formální i obsahové vypracována na úrovni 
svědčící o tom, že diplomantka je schopna samostatné práce. Doporučuji proto 
předloženou práci přijmout k obhajobě. 
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