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„Sledování kvality toků v povodí CHKO Křivoklátsko“ 

Bakalářská práce obsahuje 71 stran. Teoretická část se týká popisu Chráněné krajinné oblasti 
Křivoklátsko a hodnocení jakosti vod. Navazující praktická část obsahuje podrobný popis 
postupu při zpracování vzorků vody pro vybrané fyzikálně-chemické parametry. Data získaná 
zpracováním vzorků v laboratoři za měsíce duben, květen, červen a červenec z roku 2013 
doplňují přejaté údaje z minulého roku za účelem úplnějšího vyhodnocení kvality vody. 

K práci mám následující připomínky: 

Použitý způsob citací literatury s „& kolektiv“ doporučuji nahradit standardy ze zahraniční 
literatury. V některých případech chybí u citace rok vydání. Na straně 17 je překlep ve jménu 
Leontovyčová. Zdroje informací z Internetu doporučuji uvádět s datem čerpání informací. 
Zdroj „Internet1“, na který je často odkazováno, doporučuji v seznamu literatury nahradit 
kratší adresou. Vzhledem k tématu práce by bylo vhodné nahradit i odkaz „MŽP: voda České 
republiky v kostce“ a doplnit jej v seznamu citované literatury. 

Do praktické části je zařazen obsáhlý popis metodiky stanovení jednotlivých fyzikálně-
chemických parametrů, i když je na konci vždy uveden odkaz na příslušnou normu nebo 
publikaci. V zájmu snížení počtu stran by bylo možno tuto kapitolu zestručnit. 

V grafech 1-9 chybí v popisu os jednotky. V případě nesnází při tvorbě grafů v některých 
počítačových programech je vhodné jednotky připsat alespoň do názvu grafů. Totéž se týká 
příloh, kde jsou jednotky připsány alespoň k názvu celé přílohy. 

V příloze 2 chybí legenda. Snaha aplikovat legendu z přílohy 1 vzhledem k odlišnému podání 
barev při kopírování obrázků z Internetu působí rozpačitě. 

Mapa v příloze 3 není příliš čitelná a chybí zde jakýkoliv popis odběrových míst. 

V bakalářské práci kladně hodnotím v praktické části vlastní zpracování vzorků povrchových 
vod a zařazení sledovaných profilů vodních toků do tříd jakosti s případnými komentáři. 
Použité grafické výstupy až na drobné formální nedostatky vhodně doplňují získaná data. 
Práci proto doporučuji, aby byla přijata k obhajobě jako práce bakalářská. 
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