
Posudek oponenta na diplomovou práci Zuzany Vackové  „ Vývoj kvality 

vody v povodí Mladotického potoka“

Předkládaná diplomová práce je zajímavou studií vývoje kvality vody v povodí Mladotického 

potoka. Cenné je srovnání výsledků  z období 1999-2000 a 2012-2014., protože všechny 

výsledky byly zpracovávány stejným postupem a stejnými analytickými metodami. Cílem 

práce je zhodnotit vývoj kvality vody v povodích zatížených zemědělskou činností.

Práce je členěna do 9 kapitol, obsahuje 96 stran textu, včetně grafů a tabulek. Po stručném 

úvodu následuje podrobný popis povodí Mladotického potoka a charakteristika odběrných 

profilů. Kromě přesného určení polohy odběrných míst je tato část doplněna pěknými 

fotografiemi .

Základem literární rešerše problematiky vody v zemědělských oblastech je kapitola 4. Stručně 

shrnuje zdroje zatížení vody a dva hlavní problémy, kdy zemědělská činnost negativně  

osloňuje kvalitu vody tj. eutrofizace a zvýšenou koncentraci dusičnanů.

Velmi až zbytečně podrobně jsou popsány stanovované ukazatele fyzikálně-chemického 

rozboru vod. 

Výsledky jsou naopak zpracovány velmi pěkně, přehledně a oceňuji výpočet hodnoty c90. 

Práce je doplněna tabulkami a grafy, které jsou relevantní dané problematice. Grafickým 

zpracováním jsou doloženy informace o kvalitě vody v období 1999-2000 a 2012-2014. 

Cenným podkladem pro hodnocení je i vývoj kvality v podélném profilu. Škoda, že autorky 

nepoužila do podélných profilů i hodnoty průtoků.  Závěr práce je stručný a jasný a potvrzuje 

původní hypotézu, že kvalita vody i malých povodích se postupně zvyšuje. malých

K práci mám následující připomínky 

1. Trochu nepřehledně působí kapitola 2.2. Režim průtoků, kde autorka v popisné části 

uvádí měření průtoků. 

2. Str. 30-  nesouhlasím, že koncentrace dusičnanů v pitných vodách je pro dospělého 

člověka  dána hodnotou 50 mg/l kvůli methemoglobinémii.  Může mi autorka vysvětlit 

proč ? 

3. Místo názvu kapitoly 5.4. bych raději volila název sloučeniny chloru.  Chlor se 

v přírodních vodách  ve volné formě téměř nevyskytuje. Rovněž  formulace „ 

Antropogenním zdrojem chloru ve vodách je posypová sůl,  je nesprávná nejde o 

chlor, ale o chloridy. 

4. Správný název pro BSK je biochemická nikoli biologická spotřeba kyslíku. 

5. U hodnoty BSK je třeba vždy udávat index, který značí dobu inkubace. V ČR je 

nejčastější dobou inkubace 5 dní, jde tedy o BSK5

6. Neutralizační kapacity – jde o dvě stanovení ZNK8,3 acidity  KNK4,5 alkality. V 

současné době ale jsou normovány pouze názvy ZNK a KNK. 



Závěr

Diplomová práce Zuzany Vackové je zpracována jak po formální, tak po stránce věcné  

pečlivě, kladně hodnotím i grafickou úpravu včetně map a fotografií. Provedenou literární 

rešerši považuji za vyhovující a výběr prací za vhodný. Diplomantka se naučila velmi rychle 

práci v laboratoři a prováděla fyzikálně-chemická stanovení samostatně a přesně. Diplomovou 

práci považuji za zdařilou, drobné formální chyby nesnižují celkovou úroveň práce. 

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

doporučuji jí k obhajobě a hodnotím stupněm  - výborně. 

V Praze 22 . srpna 2014 Ing. Libuše Benešová, CSc


