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Poznámky, připomínky a dotazy:

1.    Str. 8, obr. 2.1 -musí být tvrdá voda vždy zásaditá?

2.   Str. 9, rovnice 2.4 -rozměry uvedené v textu nemohou poskytnout výsledný

rozměrjednotky vodivosti v S.m-[, ale v S.cm-]

3.    Str.14, Kap. 2.5 -myslíte, Že hlavním antropogenním vstupem P do vodjsou

organofosfátové pesticidy, j ak uvádíte?

4.   Jakáje obecně pohyblivost N03-ve srovnání s P043-v půdách?

5.   Kalibrační závislosti jednotlivých použitých metod by, dle mého názoru, bylo

vhodnější zařadit mezi výsledky, protože se jedná o práci experimentálně

provedenou studentem

6.   Proč nebyly u kalibračních řad vypočteny rovněž meze stanovitelnosti, které jsou

v případě stanovení dokonce důležitější než meze detekce?

7.    Str. 26, rovnice 3.3 -výpočet LOD pro N03-, kdy existuje kalibrační rovnice ve

tvaru y = a.x + b není správně počítán dle uvedené rovnice 3.3, nepočítá totiž s

úsekem na ose y (b).

8.   Je zajímavé, Že CHSK v případě odběrového místa profil 11, což je místo asi 100

m za ústím kanalizace do potoka, nevzrůstá. Mají zmíněné vesnice čistící stanice

odpadních vod?

9.    Str. 32, obr. 4.1 -existuje nějaké vysvětlení proč se tvar profilu hodnot CHSK pro

jednotlivé typy počasí a odběrových profilů výrazně liší pro pěkné počasí a počasí

se srážkami? Proč se se srážkami ták výrazně liší hodnoty CHSK jednotlivých

profilů narozdíl od hodnot CHSK pro pěkné počasí?

10. Str. 31, kap. 4.2.2 -věta: „ Organické látky se nacházejí v atmosféře ve větším

množství ,... " není zcela jasná.

11.


