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Posudek na diplomovou práci Kateřiny Hryzákové

,,sRovNÁvACÍ ANALÝZA JAKOSTI PoVRCHovÝCH voD v PovoDÍcH uonNÍ
BLANICE, LIBĚCHOVKY A RoLAvY "

Diplomová práce Kateřiny Hryzákové je studií zarněřenou na hodnocení jakosti povrclrovýcIr vod ve třeclr

modelových Úrzerních - povodí horní Blanice' Liběclrovky a Rolavy. Řešeníprobíhalo v rámci projektLl

GAČR č.2o5l05lP102 v rlávazrlosti rra ekohydrornorfologický prťtzkurn vybraných vodních toků v ČR.

Práce obsalruje 85 Stran textu včetně příloh. Je členěna do 9 kapitol. nrá přehlednou strukturu. V Írvodu práce

se autorka věrruje formulacicílů a vlastlrímu obsahu práce. Následrrje rešerše odborné literatrrry. Přínosern je

kapitola..Metodika azdroje dat.., kde je ve stručrrosti zdťrvodrrěn výběr lokalit, popsán odběr vzorků a

metody ana|ýzy. V rárnci geografické clrarakteristiky úzerní.isou stručně uvedeny základní

fyzickogeografické a socioekononlické rysy rnodelových povodí.

Analytická část práce je zamě(ena na lrodttoceIrí jakosti povrchových vod z pohledu hydrochemisrnu a

hydrobiologie rra zákIadě vlastníclr odběrů vzorků. Z dťrvodu současně prováděného průzkunu ve 3

rnode|ových povodích (ce|kově 33 monitorovacíclr profilťr chemistnu a l0 profilů pro makrozoobentos) byla

frekvence odběrů olnezena na 4 x odběry vzorků vody a 2 x odběry nrakrozoobelltosu Za rok s ohledem na

roční období a odtokový reŽirn. Terénttí odběry byly náročné i vzhledern k odlehlosti zájrrrových útzenrí.

Hydroclrernické analýzy a vylrodnoceníjakosti povrchovýclr vod byly provedeny pomocí starrdardrrích

metod lrodnocení. Makrozooberrtos byl určován porrze do čeledía nádledrrě vyhodnocen sentikvantitativně

pornocí rnetod BMWP skóre a ASPT index.

Výstupern práce je vyhodnocerrí jakostívody na zák|adě vlastníclr odběrů azároveň alespoň zákIadní

srovnánís daty státrrí monitorovací Sítě Podniku Povodí. Př.íttosem práce jsorr i poznatky uvederré v kapito|e

5.4, kde se autorka pokouší propojit výstLrpy v|astní práce s rea|izovanýIn ekolrydrornorfologickým

monitoringen. Zajínavý by byl i průzkurn rozmanitých flrrviá|ně-rnorfolo.qickýclr clrarakteristik

jednotlivých Úrsekťr (viz existující geodatabáze lrydronlorfologickélro prťtzkunru) v návaznosti na

hydrobilogické ponrěry. Přínosem by byla i ana|ýza závislosti korrcentrací jednotlivých parametrů na

průtocíclr a ročním období. Bohužel se rrepodařilo získat kornpletní databázi průtoku pro všechna tři zájrnová



povodí a VZhledem k časové tísni v závěru zpracování práce nebyla vyhodnocena ani získaná daÍa pro povodí

Rolavy.

V diskusi autorka správně komentuje pozitiva a negatir,a aplikovaných metod hodnocení, vhodnost

lokalizaceodběrrrých profilů a limity interpretace získanýclr dat. V závěru uvádísoulrrn Irlavrrích poznatků

z pohledu jakostivody modeIových Útzemí.

Pozitivně hodnotím:

o Prostudování a zvládrrutí aplikace základních rnetod hodrrocerrí jakosti povrchovýcIr vod'

o Zv|ádnutí rráročnéIro terénrrí|ro prťtzkumu a následné laboratorní ana|ýzy relativně ve|kého počtu
sledovanýclr profilů'

o Přehledná interpretace získanýclr výsledků.

o Mezioborová spolupráce se studerrý KFGG PřF UK v rárnci řešeného projektu.

Závěrečné hodnocení:

Kateřina Hryzákovázpracova|akvalitní diplomovorr práci, která svědčí o jejím zájmu o danou problernatiku.

Práce přináší cenné poznatky o jakosti povrchových vod zájrnových útzerní. Autorka se při řešerrí práce

zajíma|a o zadané téma a přistupovala zodpovědně k práci v laboratoři. Prokázala schopnost ap|ikace

standardně pouŽívanýc|r lrodnotících metod. Výstupy lrydroclremických analýzrovněž zpracovala jako

příspěvek do připravované rnonografie ,.Ekohydrologický tnonitoring vodrrícIr toků v kontextu evropské

Rámcové směrnice o vodní politice... S politováním konstatuji. Že se přizávěrečnérn zpracování práce

rrevyvarovala, především z důvodu časové tísně, formálních chyb. Větší časový prostor pro závěrečrré

zpracovátrí výstupů by možná přispěl i ke komp|exnější forrnulaci závěrů.

Práci doporučuji k obhajobě - navrhuji hodnotit klasifikačnírrr stupněm ve|mi dobře.

RNĎr. Milada Matoušková. Ph.D.


