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  při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek oponentky na bakalářskou práci Jany Šmidtové 

„TRENDY VE VÝVOJI ODTOKU A V KVALITĚ POVRCHOVÉ VODY V POVODÍ 

BLŠANKY“ 

Hlavním cílem práce je zhodnotit trendy ve vývoji odtoku a vybraných ukazatelů kvality povrchové vody 
v povodí Blšanky na základě dlouhodobých časových řad měření. 

Struktura a formální stránka práce:  
Práce celkově obsahuje 54 strany textu včetně příloh. Je tematicky členěna do 7 kapitol, přehledně 
strukturována, psána odborným jazykem bez výrazných formálních nedostatků.  

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru, věnovaná problematice trendů odtoku a změnám kvality vody. 
Autorka prostudovala řadu domácích a zahraničních studií. Dále se autorka detailně věnuje dosavadnímu 
výzkumu v povodí Blšanky. Zájmové povodí se potýká s problémem poklesu odtoku, neboť se zde projevují 
dopady nárůstu teplot vzduchu, evapotranspirace a úbytku odtokové výšky. Geografická charakteristika 
zájmového území je stručná avšak výstižná. V podkapitole fyzickogeografická charakteristika postrádám 
detailnější charakteristiku základních odtokových poměrů povodí a to vzhledem k hlavnímu cíli práce. 
Následující socioekonomická charakteristika povodí, především část týkající se zdrojů znečištění, mohla být 
obsáhlejší. Nesouhlasím s autorčiným vyjádřením, že registrace znečišťovatelů se provádí až pokud 
produkce odpadních vod (OV) přesáhne povolenou hranici zatížení toků. To platí pouze pro případ centrální 
evidence. Jednotliví producenti jsou dle Zákona o vodách ČR a kanalizačního řádu jednotlivých obcí řádně 
evidováni a to včetně drobných producentů, např. výputí z domácích ČOV. Povolení produkce OV se 
uděluje max. na dobu 10 let a eviduje příslušným vodoprávním úřadem.   

Kapitola 5 přináší vlastní výsledky práce. Jedná se především o analýzu trendů ve vývoji odtoku s využitím 
Mann-Kendallova testu. Zde se podařilo prokázat výrazný pokles odtoku (Qm) v letních měsících. Ne zcela 
jednoznačný je trend v případě průměrných měsíčních srážkových úhrnů (Hm). Byl zde prokázán nárůst Hm 
v případě stanic Žatec a Pastuchovice v měsíci červenci a u stanice Velká Černoc v lednu a dále nárůst 
průměrných ročních srážkových úhrnů (Hr) u stanice Velká Černoc. Nárůst mohl být zapříčiněn extrémními 
hodnotami souvisejícími s přívalovými dešti, které jsou v oblastech srážkového stínu Krušných hor v letních 
měsících relativně časté. Vhodným doplňkem provedené analýzy mohly být grafy rozložení Hm a Qm ve 
sledovaném období. Jednoznačný a správně komentovaný je nárůst Tm ve stanici Žatec. 

Následuje oddíl věnovaný kvalitě vody, kde autorka hodnotí vybrané ukazatele chemismu povrchových vod. 
Koncentrace jednotlivých látek v povrchových vodách jsou úzce závislé na charakteru odtoku. Postrádám 
v této kapitole užší vazbu vývoje koncentrací na změny odtoku. Autorka se tímto faktem zabývá v textu, ale 
pouze u některých parametrů. Vhodné by ji bylo znázornit i graficky. Za ne zcela dostatečný pokládám graf 
vývoje odtoku viz Příloha 1.  Hodnoty ročních aritmetických průměrů mohou být silně ovlivněné extrémy, tj. 
minimy a maximy. Zkoušela autorka použít jinou charakteristiku, např. medián, či jinou statistickou 
proměnnou z důvodu lepší reprezentativnosti dlouhodobého trendu? 
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Zajímavé výsledky o vývoji zastoupení typů krajinných pokryvů přináší podkapitola 5.3, konkrétně tab. 5 a 
6. V diskusní části jsou správně diskutovány vlastní výsledky práce. Pro statistické hodnocení trendů bych 
doporučovala použít větší počet statistických testů. Problém poklesu odtoku nepochybně souvisí 
s dlouhodobým poklesem srážek v jarním období a nárůstem odběrů vody ve vegetační sezóně. Postrádám 
zde srovnání se zahraničními studiemi. 

Formální připomínky: 
Str. 15 kyslíkový deficit -  kromě popsaných procesů může v případě anaerobních poměrů docházet i 
k uvolňování živin a toxických látek z akumulací dna vodních ekosystémů 

Str. 25 termín „červenky“ – jedná se o odborné označení červených půd, či červenic? 

Str. 28 informace o období měření jednotlivých klimatických stanic by bylo vhodnější podat formou 
tabulkového přehledu a v textu pouze stručně komentovat, podobně lze zpracovat i přehled profilů na 
sledování jakosti povrchových vod s uvedením období měření. Postrádám přesnou lokalizaci uvedených 
stanic.  

Str. 28 chybná, resp. nedostatečná citace autorů Mann-Kendallova testu. Citace chybí rovněž v seznamu 
literatury. 

Grafická stránka práce: 
Práce zahrnuje množství grafických a mapových příloh. Autorka prokázala schopnost práce GIS. Vybrané 
mapy mohly být většího formátu a detailnějšího grafického zobrazení, např. vyjádření výškových poměrů 
v povodí Blšanky na obr. 1. Grafické zobrazení chodu měsíčních koncentrací jednotlivých parametrů kvality 
vody není optimální a to především k charakteru zobrazení odlehlých hodnot, např. obr. 3, obr. 6, obr. 8. 

Otázky: 
Jakým způsobem bylo provedeno zatřídění do tříd jakosti? Postrádám tuto informaci v textu a rovněž tak to 
mělo být uvedeno v metodické části práce. 

V závěrů práce autorka uvádí, že v povodí chybí ČOV u obcí s menším počtem obyvatel. Zde by bylo dobré 
uvést konkrétní hranici o jakou velikost sídel se jedná. Otázkou zůstává, jaké je v případě drobných obcí, 
např. 200 obyvatel, optimální vodohospodářské řešení a to jak z pohledu financí, tak efektivity čištění OV? 

 

Závěrečné hodnocení: 
Jana Šmidtová zpracovala kvalitní bakalářskou práci. Autorka prokázala dobrou schopnost práce s odbornou 
literaturou. Prostudovala a následně v praxi aplikovala standardní metody hodnocení trendů srážko-
odtokových poměrů a kvality vody. Vytvořila si velmi dobrý základ pro následující výzkum v zájmovém 
území. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm velmi dobře. 

   

    RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 


