
Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. et Mgr. Sylvy Rtidlové
,,Změna kvality vody v malých povodích po postavení čisfiřny odpadních vod..

Kandidátka přednesla v průběhu 30 minut velmi dobře strukturovanou prezentaci svépráce. Po seznámení s cíli a metodikou práce prezentovala obsahlé výsledky ana|ýzyjakosti
vody v pěti malých povodích ovlivněných pŤévážně malými sídly a zemcáělst.ou výrobou.Rozsáhlý soubor dat, kteý ji posk1tla Zemědělská vodohospodářská ,|,auu, postrádal
naměřené hodnoty průtoků, na což poukaza|i oba oponenti. chýbe3ící průtáky vztaŽené kekonkrétním naměřeným koncentracím ]átek se ukLaty jako nejvctší nedostatek práce iv pruběhu obhajoby. V diskuzi bylo poukázáno zejménu ná fukto, ředění znečišťujících látekpřirůzně velkých průtocích a na problematickou k-omparaci jakosti vody zčistírny odpadníchvodavodyvrecipientu.

Vzhledem k tomu, že v obou posudcích se objevilo znaěné množství připomínek ajeden z oponentských posudků byl negativní, byl věnóván značný časový prostor vyjádření
kandidátky. Autorka nejprve zdůvodnila výběr tématu práce a volbu metoáióteho upu,utu p,o
zpracovánípráce, Upokojivě bylo vysvětleno pouŽití rozsáhlého a svým způsobem unikátního
materiálu ZVHS, který se týkáma|ých vodních toků a je široce využívánve vodohospodářské
a zemědělské praxi. Autorka přitom uvedla, že je si vědoma největšího nedostatku ístupních
dat, tj' chybějících naměřených průtoků. V dalším průběhu obhájoby vystupovala kandidátka
pŤeuážně velmi přesvědčivě aprokéza|a, že dobře ivtád|ametodiku práce, iozumidosaŽeným
výsledkům a ďokáže je interpretovat. Naprostou většinu připomínek zposudků vysvětlila
uspoko.jivě a fundovaně odpověděla i na poloŽené d,otazy. t<tuone bylo oceněno i pouŽití
obsáhlého souboru domácí i zahtan1ční literatury. Velmi t.'iti.t.y bylo naopak poukázáno naznačné nedostatky v citacích včetně nedostatků soupisu literatury.

V neveřejné části zasedání komise konstatova|a, že cí|e prace byly převáŽně splněny aŽe výrazně pŤevažují pozitivní výsledy práce nad připomínkami 
' po'ůr..i. Dále komisekonstatovala, že autotka řešila velmi potřebné u ám.'ami téma jakosti povrchových vod

v malých tocích, které je jednou z priorit naší současné vodohospodar,ke pá*.. Předložená
práce má rovněž význatnný aplikační dopad a některé dosaŽené poznatky lze uplatnit připlánování výstavby malých čistíren odpadních vod.

Z výše uvedených důvodů bylo výsledné hodnocení pozitivn í, pŤičemžvšichni členovékomise dali autorce kladný hlas.
Při závěreěném shrnutí obhajoby bylo konstatováno, že autorka musí odstr anit zásadnipřipomínky v textu práce a především nedostatky v citacích literatury. opravy a dodatkyzapracuje do práce do konce října 2010. Poté bude práce uloŽena do fondu Zák|adnígeografické knihovny a do archivu katedry ťyzické géografie a geoekologi" ,,u PřFUK
v Praze.
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ZAPIS

o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertačni ptáce

V programu geograťre, oboru fyzícká geografie

Mgr. et Mgr. Sylvy Riidlové

které se konalo ďne 23.9 '2010 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě

Komise má celkem ... 7 ... členů, z toho oprávněných hlasovat ... 7... ělenů

Přítomno byio ce|kem,,fu, členů, ztohooprávněných hlasovat'.*r't"nt,

Pro klasifikační stupeň PROSPĚL /A hlasovalo

NEPRoSPřit t n hlasovalo

hlasování sezdrželo

Podpis předsedy komise:

Podpisy ělenů komise:


