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název práce 

Lenka Komárková 

Modelování znečištění povrchových vod v povodí 

Rakovnického potoka s využitím GIS 

 

kriterium  známka 

 

Typ cíle a název DP Modelování je založeno na využití GIS a výsledků  měření znečištění 

Rakovnického potoka na 8 lokalitách. Práce je doplněna výsledky a 

poznatky dalších autorů a institucí.   

velmi 

dobře 

Vlastní přínos  a 

náročnost 

V práci byly využity výsledky z  měření toku a přítoků 

Rakovnického  potoka v letech 1999-2000 v kombinaci s dalšími 

faktory, které výrazně ovlivňují znečištění toku (hnojení, srážky, 

zemědělské obhospodařování, klima, vegetační kryt,  osídlení), při 

využití modelu SWAT a GIS dat.  Vlastní výsledky jsou přiměřené 

stanoveným cílům, potvrdily závislosti zmíněných a známých 

faktorů, které ovlivňují tok. I  když nelze očekávat, že model 

poskytne  přesné předpovědi o znečištění, protože vlivů působících 

na tok je mnoho a v dlouhodobém průběhu se často mění.  

velmi 

dobře  

Otázky a hypotézy  Cíle práce jsou formulovány zřetelně a jasně. Téma umožňuje 

využít model k odhadu  možného průběhu znečištění toku, za 

stanovených podmínek a formulovat určité předpoklady pro 

využití moderních metod GIS.   

 

velmi 

dobře 

Design metody a data Data k vytvoření modelu byla získána z několika zdrojů a prací 

(ČHMÚ, ČÚZP, VÚMOP). Díky značnému množství výzkumných 

prací  a pravidelnému sledování bylo v práci shromážděno 

dostatečné množství údajů o studovaném objektu.  

velmi 

dobře 

Zpracování dat Data jsou zpracována do řady tabulek, grafů a obrázků  (celkem 

40). Některé tabulky a grafy jsou špatně čitelné. Týká se to i 

přiložených mapek, které mají špatně čitelnou legendu,  

významnou  pro pochopení mapy. Přiložené grafy nemají stejné 

měřítko na ose y a u obou os často chybí popis (NO3- v  mg/l a 

dni). Zajímavé by bylo uvedení i data odběru povrchové  vody.  

 

dobře 

Prezentace dat Získané výsledky byly porovnány s naší i zahraniční literaturou . 

Diskuse mohla být bohatší, vzhledem k rozmanitosti morfologie 

krajiny a geologického složení.  

velmi 

dobře 

Interpretace dat.  Výsledky jsou, dle možností, interpretovány adekvátním 

způsobem.  

dobře 

Literatura Literární rešerše zaplňuje velkou část diplomové práce, je velmi 

rozsáhlá s velkým množstvím chyb.  Nejméně 10-12 citací chybí 

v seznamu literatury nebo nejsou použity v textu např. Kachlík 

2001. Vyvážený je poměr mezi českou a mezinárodně citovanou 

literaturou. 

dobře 

Logika textu a 

formální úprava 

 Text je bez překlepů, ale lze se setkat s nesprávným skloňováním ( 

kalibrace – kalibrací), některé chyby byly způsobeny rychlým 

zpracováním např. opakující se text str. 25 a26. Některé slovní 

vztahy jsou zvláštní až nesrozumitelné.  

dobře 

Výsledná známka Práci je možno doporučit k obhajobě s hodnocení  velmi dobře velmi 

dobře 

 


