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Doktorské disertační práce Mgr. Sylvy Ródlové na téma

,,Zména kvality vody v ma!ých povodích po postavení ěistírny
odpadních vod...

Před|oŽená disertační práce by|a zpracována v doktorském studijním programu
UK PřF geografie, oboru ýzická geografie, ško|ite|em doktorandky by| doc. RNDr.
Jakub Langhammer, Ph.d. Před|oŽená disertační práce má rozsah 185 stran, včetně
seznamu |iteratury, obrázkŮ a tabu|ek.

Disertační práce by|a zpracována na téma, které je vysoce aktuá|ní, neboť
v sou|adu s doktorandkou konstatuji, Že změny kva|ity vody v ma|ých tocích
vyvoIaných vybudováním čistíren odpadních vod představují doposud málo
studované a přitom aktuální téma. Z tohoto poh|edu je nutno Vysoce ocenit zaměření
práce na povodí ma|ých vodních toků s vyuŽitím, byt' ne zce|a dokona|é, datové
zák|adny ZVHs'

Po formální stránce je moŽno konstatovat, Že z poh|edu prvního seznámení je
práce úpravná a graficky zdaři|á, Po da|ším podrobnějším studování práce však jiŽ
musím konstatovat velké mnoŽství názvoslovných chyb, špatně formu|ovaných a
nedokončených vět, ne zcela perfektních grafických výstupů' K těmto formálním
nedostatkům se později vrátím. Nemohu se ubránit pocitu, Že práce by|a tvořena Ve
ve|kém časovém presu.

Cí|e práce by|y formu|ovány do dvou bodů a myslím, Že by|y doktorskou prací
naplněny.

Za nestandardní povaŽuji obsah práce. Po úvodu má vŽdy následovat samostatná
kapitola literární rešerše, teprve pak Materiál a metody' Zde by|a |iterární rešerše
zahrnuta do Materiá|u a metod. Nás|edovat mají Výs|edky a diskuse' Jedná se však
pouze o formá|ní ná|eŽitost, |iterární rešerše pokry|a dané téma'

Je na škodu práce, Že nebyla pro získaná data pouŽita statistická ana|ýza
časových řad a získány - trend, sezónní, cyk|ická a náhodná s|oŽka. Získaná data
právě představují časové řady. Tento nedostatek se ukazuje o to větší, Že z h|ediska
metodického u koncentrací |átek chybějí průtoky, které mohou zásadně ov|ivnit
závěry práce a jejich interpretovatelnost' V|iv k|imatického ročníku, b|eskových
hydro|ogických situací, změna vyuŽití půdy a změna managementu zemědě|ských
p|och (např. ap|ikace kejdy) ma1í zásadní v|iv na měřené koncentrace, odtok a odnos
např. dusičnanů a fosforu z povodí v průběhu roku. Metodicky je pak s|edování
koncentrací před, v průběhu a po výstavbě bez měřených průtoků sice zajímavé, a|e
obtíŽně vysvětlitelné jsou určité zjištěné výs|edky. Chybí i ukazatel ce|kový dusík v
ana|yzovaných datech, kteý by pomohl vysvět|it určité transformace jednot|ivých
sloŽek N ve vodách. Realizace měření průtoků je obtíŽná, h|avně pro data, která byla
získána zpětně z jiných zdrojů' Zde se ukazuje, Že monitoring ZVHS neby| kva|itně
promyšlen. Z metodického h|ediska by by|o nej|épe obhajite|né měřit průtoky i
koncentrace |átek jak nad, tak i pod Čov. Takovéto výs|edky jsou pak pub|ikovate|né
i v zahraničí' Pro přesnější dokumentaci vlivu Čov mě|a b1it provedena i ana|ýza
koncentrací před a po výstavbě Čov za stejných hydro|ogických situací (např'
v období zák|adního odtoku) a současně i ve stejném ročním období, neboť data
např. koncentrací dusičnanů vykazují si|nou sezónnost. Data o průtocích |ze získat
z ČHvtu pomocí ana|ogie průtoků zb|ízkých hydro|ogických profilů. Pak by data
umoŽni|y vypočet odnosu i ztrát např. denitrifikací. Z hlediska párového řešení viz



diskuse str. 163 |ze metodicky měřené koncentrace pod a nad Čov odsouhlasit, zde
však byly prováděny především ana|ýzy včase (před, během a po) vjednom' resp.
dvou místech, kdy odtok z toku iz Čov jistě neby| stejný.

Je třeba se obecně zamyslet i nad korelační ana|ýzou koncentrací jednot|ivých
indikátorů kva|ity vody v toku (profi| P3 - poo Čou a na odtoku z ČoV (profi| P2).
Výs|edný odnos jednotlivých |átek kva|ity vody v profilu toku P3 je dán součtem
odnosu z profi|u Čov P2 a odnosu z profi|u P1 (profil na toku nad Čov - odnos |átek
z povodí). odnos jednotlivých látek v profi|u P3 je pak 03 = Qs.ks = Qz.kz + Qr.kr (kde
Q je průtok, k je koncentrace na jednotlivých profi|ech). Koncentrace na profi|u P3 je
pak fu=(Qz'kz + Ql'k1)/Qs, na profi|u P2 pak kz=(Qg.ks - Q1.k1)/Q2 Vpřípadě, Že
existuje si|ná vazba mezi časovými řadami profi|u Pg a Pz jaké ztohoto vztahu
vyp|ývají závěry? Pokud by|y zjištěny s|abé vazby mezi časovými řadami vyp|ývá
z toho, Že významné znečištění přicháze|o z povodí nao Čovz Prosím o podrobné
zhodnocení u obhajoby.

Výs|edky povaŽuji za kvalitně zpracované, pouze mám formá|ní připomínky ke
grafům, kdy na ose X i y mají být vŽdy uvedeny jednotky. Jejich uvedení v popisu
tabu|ky není běŽné. Výsledky i závěry povaŽuji za kva|itně zpracované, ve|mi dobře
zhodnocené a diskutované. Vzh|edem k tomu, Že v povodích nad cov jak je v práci
uváděno (str' 26) neby|y jiné významné bodové zdroje znečištění (obce) jsou
výsledky ukazate|ů změny rozpuštěného kys|íku (povodí Cernošín), BSKs (Cernošín,
Do|ní Bouzov, Modřejka), CHSKg, (Do|ní Třebonín, Bouzov), ToC (Do|ní Třebonín) u
někteých povodí překvapivé, dokumentují stagnaci či nárůst. Hodnoty vodivost
prokazují, že stagnace či zvýšení má pravděpodobně dvě příčiny - bud'
nedostatečnou funkci ČoV, či da|ší bud'bodové či p|ošné zdroje znečištění v povodí.
otázka zní, by| proveden terénní průzkum všech povodí s dokumentováním
zemědě|ských či jiných provozů, a by|y podrobně zhodnoceny zemědě|ské praktiky
v daných povodích (např' ap|ikace kejdy, hnoje, organických |átek)? Bylo by moŽné
zhodnotit vliv zbytků povodí na koncentrace dusičnanů a fosforu v měřených
profilech?

Současně i výs|edky všech forem minerálního dusíku ukazují na moŽné
transformační procesy, je pouze škoda, Že nejsou provedeny jejich součty, i kdyŽ
chybí organický dusík. Nemoh|y se na variabi|itě, vývoji koncentrací dusičnanů
projevit i p|ošné zdroje znečištění?

Jak je moŽno vysvět|it nárůst ce|kového fosforu a fosforečnanů ve vodách. Pouze
nedostatečnou účinností CoV? Jakým způsobem byly sp|aškové vody svedeny do
toku před výstavbou Čov či by|y shromaŽd'ovány v septicích?

Je nutno konstatovat, Že závěry práce díky absenci průtoků a výpočtu odnosů
před a pod ČoV nemohou vŽdy jednoznačně odpovědět na otázku, jak ve|ký je v|iv

óov ná změnu kva|ity vody,- a to nejen v průměru |et po výstavbě ČoV, a|e
především v období zák|adního odtoku, kdy nedocházÍ k ředění a je na škodu, Že
ne|ze výs|edky mnoha hodin práce jednoznačně zobecnit.

Vybrané, a to jen některé, připomínky a dá|e i dotazy

1' Existuje ško|ite| disertační práce, nebo pouze ,,ško|itel..?

2. str.3 P|ošné zdroje: chybí zde zahrnutí významu |and cover, |and use je zmíněn.
Jaký je podíl obou kategorií na vyp|avování a odnos dusíku a fosforu do povrchových
vod?



/ 3. str' 3 Difúzní zdroie. U někteých autorů (zvláště v Čn a SR) _ autoři nejsou

uvedeni.

4' Str'4 Věta: ProtoŽe ve světě ani u nás nejsou k dispozici přímá měření

látkového odnosu z plochy povodí'.. .. 'Je to pravda??:

5. Tab. 1, čtvrtý řádek ,,Živiny v tis. t,,. Kategorie: SráŽky, zemědělství, drenáŽní

voda, eroze, podz"emní voda. Která kategorie je zde nesprávně uvedena? Pro jakou

oblast platí tabulka č.1? dtto' Stejná připomínka platí i pro tab.2.

6. Str.S První odstavec: největšími zdroji znečištění v ma|ých povodích jsou

splachy ze zemědě|ských ploch? Je to pravda? Kdo konstatuje výše uvedený závěr v

p,a"i .t1yuí. V jakém ÚzemÍ geograficky tento závěr p|atí a kde ne. Zná doktorandka

např. jaký je podí| konceňtraóí dusiku, odtoku a odnosu N v krysta|iniku Čn
v povróhovyóh, podpovrchových a podzemních vodách?

7. Efektivita dusíku a fosforu: znáte práce K|ira? Mys|ím, Že pro Čn isou čís|a,

která uvádíte zce|ajiná a mění se rok od roku.

8. Věta'''''... došlo k nejprudším vzestupu - 10,9x.......'To asi takto formulovat

nejde.

9. Průmyslová hnojiva nejsou správný termín. Hnojiva dělíme na minerá|ní a

organická.

10' Ekonomická restruktura|izace devadesátých |et' Jak chcete restrukturalizovat

|éta?

11. Str.6, druhý odstavec nedokončená věta., třetí odstavec meliorace nejsou to

samé co odvodňovací systémy. Definujte rozdí|.

12' Str.7, povrchová eroze???

13. Str. 8, fosforečná hnojiva prokáza|a dvojnásobný úbytek...', to je věta trochu

nesmyslná.

14. Str. 11, předposlední odstavec věta začíná Koncentrace dusičnanů'...věta

nedokončena. Přek|ep třetí s|ovo na konci str.11.

15' Str. ,l2, vyspě|é čistírny odpadních vod'

16. Str. 17, místo tab. č. 5 je uveden graf, dá|e Šá|e, 1996'.'.

17. Standarty - co pravidla českého jazyka na toto slovo rÍkŤi?

18. Tab. č. 7, proč k|esá kapacita ČoV, kdyŽ počet Čov stoupá. Prosím

vysvětlení.

19' Rozpor: tab. i,'12 a str. 26, h|avní kritérium výběru monitorovacího bodu je

počet obyvátet do 2000. To však nesouh|así s tab' č,, 12'

20. obr. 17-26, mají nedostatečnou |egendu, |ze pouze usuzovat co je intravilán,

co les, co TTP.

21.Tab' č' 15, prosím vysvět|ení co znamená 1. po,2' po, 3. po. Nikde jsem tuto

informaci neobjevil, mě|a být kurzívou pod tabu|kou.

Doktorandka prokázala schopnost vědecky zhodnotit získané výs|edky měřeni

ukazate|ů kvality vody, prokázala schopnost analytického myš|ení i syntézy'



(
Doktorskou disertační práci doporučuji přijmout přes všechny vznesené

připomínky a dotazy k obhajobě a doporučuji, aby po jejím Úspěšném obhájení byl
Mgr. Sylvě Ródlové uděIen akademický titu| ,,Ph.D....

Praha, 2.8.2010

'/ r-)/,ttr/'- ,/
prof. |ng. TomiéaáftW-r..#' ::>
ved. odd. ochrany vod

Výzkumný ústav me|iorací a ochrany půdy, v.v.i.


