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Posudek na diplomovou práci Martina Dvořáka

„HODNOCENÍ KVALITY HABITATU ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÝCH VODNÍCH
TOKŮ - APLIKACE NA MODELOVÉM POVODÍ BÍLINY"

Diplomová práce Martína Dvořákaje studií zaměřenou na hodnocení kvality habitatu antropogenně

ovlivněných vodni'ch toků na příkladu řeky Bíliny. Cílem práce bylo zhodnocení kvality habitatu vodního

toku pomocí standardně používaných metod založených na terénni'm průzkumu a zpracovanáni' distančních

podkladů. Řešení diplomové práce probíhalo v rámci projektu GAČR č. 205/05/Pl 02.  Práce obsahuje  141

strana textu, je členěna do  12 kapitol, zahmuje množství grafických materiálů, tj. fotografií, grafů a map.

V úvodu práce se autor věnuje formulaci cílů a zdrojů dat. Následuje rešerše odbomé literatury věnující se

politice v oblasti vod, obecným principům ekohydrologie a metodám ekomorfologického monitoringu. Šířeji

jsou představeny dvě aplikované metody EcoRivHab (Matoušková, 2003, 2007) a LAWA-Overview (OW)

Survey (Fleischhacker, Kem, 2002).

V rámci Ďzickogeografické charakterístiky území jsou detailněj i charakterizovány hydrografické a odtokové

poměry. Výstižnějsou popsány hlavní antropogenní zásahy do říční sítě. Provedené úpravy kor)ft vodních

toků jsou názomě dokumentovány pomocí fotografií a tematických map.  Autor uvádí přeběžné vymezení

kvality habitatu podle metody silně ovlivěných vodni'ch útvarů a vyhodnocení historické změny délky

hlavni'ho toku Bi'liny, které bylo náplní jeho bakalářské práce.

Analytická část práceje zaměřena na hodnoceníjakostj povrchových vod z pohledu chemismu a

ekomorfologického stavu vodních toků. Vyhodnocení jakosti povrchových vodje provedeiio na základě

standardni'ch metod hodnocení, tj. zatři'dění do jakostních tři'd a hodnoceni' závíslostí koncentrace

jednotlivých parametrů na ročním období a průtoku.  Prezentace výsledků je přehledná.

Jádrem práceje vyhodnocení ekomorfologického stavu řeky Bíliny na základě aplikace výše uvedeiiých

metod,   při něinž se autor  musel vyrovnat s odlišnýmí hodnotícími  přístupy (vymezení úseků, počet a

charakter parametrů, bodový systém hodnocení atd.). Relativně obtížná byla i  identifikace a definice

charakteristik lokálních referenční stavů. což byl v silně transfomované krajině řeky Bíliny zajísté   nelehký

úkol.



Přínosem prácejsou i poznatky uvedené v kapitolách 8.3, 8.4 a především 8.5, která představuje srovnávací

analýzu aplikovaných metod  ajejich výsledků. Autor správně komentuje hlavní odlišností a snaží se

vyhodnotitjejich pozitiva a negativa. Metody LAWA-OW však nebyla aplikována standardně na základě

distančních datových podkladů, ale bylo provedeno mapováni' vybraných parametrů na základě terénni'ho

průzkumu, což zajisté přispělo k vyšší kvalitě získaných výstupů. Na příkladu Bíliny je zde dokumentováno,

že v při'padě hydromorfologických parametrů má terénní průzkum svoji nezastupitelnou roli.

V diskusi autor prezentuje objektivní zhodnocení zvolených metod z pohledujejich při'nosu, vypovídajíci'

schopnosti a aplikace v praxi na silně ovlivněných antropogenních tocích. V závěru uvádí souhrn hlavních

poznatků z pohledu antropogenní upravenosti říčni' sítě a kvality habitatu hlavního toku řeky Bíliny.

HLavním přínosem práce je:

•      Prostudování a zvládnutí aplíkace 2 odlišných metod ekomorfologického monitoringu v silně
antropogenně ovhvněném povodí.

•      Zvládnutí odbomé problematiky a náročnosti terénního průzkumu.

•      Kvalitní a názomá interpretace zi'skaných výsledků.

•      Vyhodnoceni' výsledků srovnávací analýzy aplikovaných metod a celkové ekomorfologické
zhodnocení kvality habitatu vodních toků.

Závěrečné hodnocení:

Martin Dvořák zpracoval velmi kvalitní diplomovou práci, která svědči' o autorově důkladném prostudováni'

a zvládnutí dané problematiky. Práce přínáší cenné poznatky o aplikovaných metodách ekomorfologického

hodnocení a zároveň kvalitě habitatu silně antropogenně ovlivněného toku Bíliny. Je psána odbomým

jazykem bez většího množstvi' překlepů a fomálni'ch nedostatků. Autor se při řešení práce zajímal o zadané

téma a aktivně spolupracoval na řešení výzkumného projektu. Prokázal schopnost aplikace standardně

používaných hodnoti'ci'ch metod včetně správné interpretace získaných výsledků. Hlavni' výstupy práce

zpracoval jako při'spěvek do monografie „Ekohydrologícký monítoring vodni'ch toků v kontextu evropské

Rámcové směmice o vodni' politíce".

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm  výborně.

RNDr. Milada Matoušková,  Ph.D.


