
Posudek bakalářská práce Filip Benes: 

 

Acidifikace povrchových vod - problém stále trvá 

 

Práce je v formě literárního rezence o problematika acidifikace povrchový vod, hlavně na uzemi 

bývalého Československo. Práce je dobře organizován, s stručné úvod o historie a vývoj 

problematika, pak vysvětlení o vznik kysely srážky, faktory který můžou ovlivnit rozsah 

acidifikace, a jak procesy acidifikace probíhají v vodě a pudě. Ocením tady detaily který můžou 

pomáhat čtenář pochopit chemické základy celého acidifikačni procesu, včetne nejaky duležite 

historické práce (Henriksen, Driscoll). 

 

Pak následuje stručné přehled o vliv acidifikace na biotická strana ekosystémy v Cechách a na 

Slovensko, něco o použiti modelu na examinace historické trendy a budoucí předpoklady. Trošku 

mne tady chyby nějaké příklady, který existujou pro uzemi Cechy a Slovensko řada, a to 

v člankách který autor cituje.  

 

Mám par další kritika, který sníží kvalita práce. Autor občas by měl dat pozor na využiti výrazy 

který myslím nejsou obhajitelné – na přiklad v abstraktu píše ze MAGIC je nejpoužívanější 

model na zjišťování budoucí proces zotavování. Musíme uvědomit, že jsou pro různé situace a 

různé aplikace jiné modely, a nejsem jist že MAGIC je opravdu nejpoužívanější všeobecně, 

jenom je relativně populárně u nas protože funguje na uroven male povodí který jsou u nas často 

postiženi acidifikace. Autor taky piše (stranka 9), že podkorunová depozice je víc u smrkové les 

diky většímu povrchu – to je sice pravdu, ale není to tak jednoduchý, a hraje role jiné věci 

nepřiklad že bukové les nemá listy v zimě. A co jiné typy listnatý stromy?  V sekce 4.2, pišé že 

rozdíl pH mezí dvě lokalita je diky rozdíl v podloží, ale v těch lokality myslím jsou taky rozdíly 

v stromovy komunita. Taky neřikal bych že s “… k předpovídání vývoje acidificace jezer v 

budoucnosti lze použít také Henriksenův graf…” – vzhledem k komplikace procesu zotaveni z 

acidificake ktery autor sám cituje, tento jednoduché graf s nedá tak používat.  

Dál, autor dost spolehl na informace z zdroje jaké jsou disertační a habilitační práce a v jedno 

místo taky přednáška. Myslím, že by bývalo bylo lepši hledat nějaké peer-reviewed članky nebo 

knížky.  

 

Nicméně, autor dělal dobry přehled o celkové problém acidifikace a citoval některý klíčové 

práce, tak čtenář který hledá víc detailu má užiteční zdroj dalšího informace. Taky ocením kvalita 

struktura a citace, tak celkové odhodnotím práce jako velme dobrý. 
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