
Vyjádření vedoucího práce 
 
Jana Šmidtová: Trendy ve vývoji odtoku a kvalitě porchové vody v povodí Blšanky 
 
     Bakalářská práce Jany Śmidtové navazuje novým tématem na dřívější rozsáhlý výzkum 
naší katedry v povodí Blšanky. Cílem práce je analyzovat trendy ve vývoji odtoku ve spojení 
s trendy ve vývoji vybraných ukazatelů kvality vody. V celosvětovém i republikovém měřítku 
se jedná o velmi aktuální téma v souvislosti s klimatickými změnami a změnami ve využívání 
krajiny. 
 
     Úvodní část práce je věnována rešerši poznatků v problematice změn odtokového režimu, 
zvláštní pozornost je věnována změnám jakosti povrchové vody a také stavu výzkumu 
v povodí Blšanky. Při charakteristice potenciálních znečišťovatelů použila autorka informace 
z centrálních evidenčních zdrojů, pro plánovaný detailnější výzkum bude nutné data doplnit o 
informace přímo z terénu. Velmi pozitivně v tomto smyslu lze hodnotit zhodnocení změn ve 
využití krajiny Blšanky, které vychází z terénního šetření a je již součástí aplikační části 
práce. V rámci charakteristiky povodí postrádám zhodnocení hydrologických poměrů. 
 
     Právě aplikační část je podstatnou částí práce. Autorka zhodnotila pro povodí Blšanky 
trendy ve vývoji odtoku, atmosférických srážek a teploty vzduchu s využitím Mann-
Kendallova sezónního testu, na které navázala hodnocením vývoje vybraných ukazatelů 
kvality vody (BSK, CHSK, RL, NL, N-NH4, N-NO3, P-celk.). Pro hodnocení využívala 
prozatím dlouhodobé časové řady vztažené k závěrečnému profilu povodí (tj. limnigrafická 
stanice ČHMÚ Holedeč/Stránky, jakostní profil ČHMÚ Trnovany). V navazující magisterské 
práci se předpokládá, že využije mimo jiné i data z 10 profilů na dílčích povodích, kde 
v rámci našeho katederního výzkumu jsou prováděny jednorázové monitorovací kampaně již 
od r. 1995,  což ji umožní zhodnotit lépe prostorové souvislosti, jak ve smyslu odtoku, tak i 
zdrojů znečištění. 
 
     Veškeré dílčí výsledky jsou komentovány a zahrnuty do kontextu diskuze. 
 
     Autorka přistupovala k řešení tématu aktivně, samostatně. Zúčastnila se dvou posledních 
monitorovacích kampaní v povodí.  Pravidelně konzultovala stav řešení své práce. Práce je 
psána dobrým odborným slohem bez gramatických chyb.  
 
 
Celkové zhodnocení 
     Jana Šmidtová předložila kvalitní bakalářskou práci, splnila cíle zadání práce. Přínosem 
jsou zejména vlastní analýzy dlouhodobých časových řad vybraných hydrologických a 
meteorologických charakteristik v povodí Blšanky zasazené do kontextu současných 
poznatků. Autorka prokázala, že se velmi dobře zorientovala ve zvolené problematice.  
Vytvořila si dobrý základ pro navazující magisterskou práci. Bakalářskou práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
 
 
V Praze, 4.6.2014 
 
                                                                                           doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. 
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