
Posudek školitele na diplomovou práci Kateřiny Vobecké  „ Studie kvality vody ve 

studánkách CHKO Křivoklátsko“

Předkládaná diplomová práce navazuje na  dlouholeté sledování kvality vody v CHKO 

Křivoklátsko, prováděné pracovníky Ústavu pro životní prostředí.   Sledována je jak kvalita 

vody povrchové, tak kvalita vody podzemní. 

Diplomová práce obsahuje 89 stran textu, včetně tabulek, map a obrázků a navazuje na 

práce provedené v roce 2012.  

Po stručném úvodu autorka uvádí přehled legislativy  vyplývající z Vodní rámcové

směrnice 2000/60/ES a Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

V dalších kapitolách je uvedena charakteristika chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a 

podrobný popis vybraných studánek, včetně polohy zdroje a nadmořské výšky. Kapitola 4  je 

věnována sledovaným ukazatelům kvality vody. 

Metodika práce zahrnuje způsob odběru vzorků jak pro fyzikálně-chemické tak pro 

mikrobiologické  vzorky a jejich zpracování podle současných norem. Metodika je napsána 

jasně a srozumitelně, jednotlivé kroky jsou logické. 

Práce je doplněna tabulkami, které jsou relevantní dané problematice. V přílohách jsou 

pěkné autorčiny fotografie jednotlivých sledovaných studánek. 

Výsledky práce jsou presentovány přehledně a úsporně, formulace nejsou duplicitní.

Autorka v předložené práci demonstruje schopnost samostatně logicky rozvinout dané 

téma. Stylistická úroveň práce je výborná. Práce je přehledná, rozdělení do kapitol účelné a 

přispívá k jejímu logickému uspořádání. Tabulkové zpracování, dat  podává přehled o 

zvoleném tématu a výsledcích jeho zpracování.

Závěr 

Autorka se práci plně věnovala a rychle se naučila všechny postupy stavení fyzikálně-

chemických parametrů. Na celkovém výsledku je patrno, že studentka pracovala  s plným 

nasazením. Kladně hodnotím i její aktivní přístup k odběrům vzorků, v podstatě za každého 

počasí, vždy s dobrou náladou. 

Předložená  diplomová práce Kateřiny Vobecké je přiměřeně ambiciózním projektem. 

Formulace cílů vyplývá ze zvoleného metodického postupu. Volba metodického postupu má 

logické důvody. Šíře záběru zvolené tématiky je úměrná jejímu významu v problematice 

kvality vody a naplňování cílů evropské směrnice 2000/60/Es, jejímž základním  principem je 



preference environmentálního přístupu k vodním systémům a  zamezení  zhoršení stavu všech 

útvarů vod. 

Vzhledem k tomu, že práce splňuje všechny požadavky kladené na práci diplomovou,   

doporučuji jí k obhajobě a hodnotím stupněm – výborně. 
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