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Předložená bakalářská práce je členěná na teoretickou a experimentální část. Autorka se zaměřila na 
znečištění sedimentu fluviálních jezer v labské nivě. Shrnuje současný stav výzkumu a přináší vlastní 
vyhodnocení antropogenní zátěže subakvatického sedimentu těžkými kovy a arsenem v lokalitě Kluk u 
Poděbrad. 

Práce je logicky členěná na část úvodní, rešeršní, metodickou, výsledkovou a diskuzní.  

Jazyk práce je spisovný, dobře čitelný a přímočarý s malým množstvím překlepů. Co se týče formálních 
náležitosti, zde bych vytkla absenci citací při uvádění některých tezí (například v úvodní kapitole). 
Problém se však vyskytuje pouze v omezených případech 

V úvodní části je předložen aktuální a historický stav výzkumu. Výčet tuzemské literatury je celkem 
vyčerpávající. Nicméně, bylo by vhodné rešerži obohatit také o zahraniční literaturu zabývající se 
podobným výzkumem na jiných lokalitách.  

Rešerže dále pokračuje v kapitole 3 nesoucí název „Kontaminace fluviálních sedimentů kovy a arsenem“. 
Zde je z mého pohledu trochu nelogické členění. Rešerže se prolíná se specifiky zájmové oblasti.  Je zde 
popisován historický vývoj kvality vody v Labi a příčiny tohoto vývoje jsou správně hledány v socio-
ekonomickém vývoji širší lokality. Detailněji je hodnocen parametr BSK5, je zde zmiňován amoniakální 
dusík, nicméně postrádám bližší informace o znečištění těžkými kovy, jimiž se práce nadále zabývá. 
Kapitola zahrnuje také stručný popis charakteristik jednotlivých polutantů. Za pozitivní považuji 
jmenování jak zdrojů pozaďového, tak antropogenního znečištění. Postrádám však ke každému polutantu 
lokalizaci antropogenního zdroje, který ovlivňuje zájmovou lokalitu. 

Další kapitolou je kapitola 4, „Oblast výzkumu“. Kapitola 4.1 „Řeka Labe“ by zasloužila větší pozornost. 
Jedná-li se o fluviální sediment, bylo by vhodné uvést hodnoty průměrného průtoku, průběh extrémních 
hydrologických situací, geologické poměry (pozaďové znečištění), půdní poměry – souhrnné 
charakteristiky předurčující kvalitu a kvantitu látkového odnosu z povodí. 



Kapitola 4.2 pojednává obecně o jezerech, o jejich členění a o historii výzkumu a klasifikace na území 
ČR. Ačkoliv kapitola uvozuje kapitolu další, zabývající se pod-skupinou Fluviální jezera, dovoluji si 
tvrdit, že text až příliš odvádí čtenáře od tématu.  

Následuje popis lokality obohacený o místní šetření a přehledné mapky povodňových situací záplavového 
území Q5, Q20, dále pak mapky zachycující vývoj fluviálního jezera a jeho propojení s Labem. Tento 
soubor přináší komplexní představu o lokalitě. Nicméně pro lepší orientaci čtenáře by bylo vhodné 
sjednotit měřítka jednotlivých obrázků. 

V kapitole č. 5 je již popsána metodika experimentální části práce. Zátěž sedimentu byla hodnocena 
dvěma způsoby, na základě geoakumulačního indexu a podle metodiky MKOL. 

Kapitola 6 shrnuje výsledky zrnitostních a chemických analýz. Analýzy vypovídají o poměrech na dvou 
lokalitách, blíže k Labi a cca ve středu fluviálního jezera. Výsledky analýz jsou graficky znázorněny a 
přehledně uvedeny v tabulkách. Rovněž je zajímavé srovnání s hodnotami z roku 2007, ačkoliv 
interpretaci tohoto srovnání prosím objasnit v rámci obhajoby. Jako velmi zajímavý hodnotím výstup 
grafického znázornění koncentrací jednotlivých kovů a arsenu ve vertikálním profilu. Je škoda, že je tento 
výstup uveden až jako součást přílohy, je na něj však odkázáno v textu. 

V Části 7 diskuze jsou shrnuty závěry analýz. Chybí však diskuze se zkušenostmi z literatury, která by 
mohla vysvětlit výsledky v širším kontextu. 

 

Otázky a náměty k diskuzi: 

1) Intervaly vertikálního profilu odběru jsou ekvidistantní. Na základě čeho jste určila krok 10 cm? 
Jak to mohlo ovlivnit výsledky vztahující se vždy na celý interval? 
 

2) Chemická analýza byla provedena na frakci 20 µm. Máte představu o znečištění i jiných frakcích? 
 

3) Bodový odběr je vždy velmi silně lokálního charakteru. Máte představu o rozdílech 
v mikroměřítku – o skokových změnách? Srovnáváte změřené hodnoty s hodnotami z roku 2007, 
do jaké míry může mít vliv volba odběrového místa na výsledky? 
 

4) Jakou máte představu o zrnitostních poměrech v jižní lokalitě jezera nejdále od toku? 

 

 

Práci navrhuji k obhajobě před odbornou komisí a vzhledem k problematickým bodům navrhuji 
hodnocení 1-2 přiklánějící se k výsledkům obhajoby. 

  



Konkrétní detailní připomínky a doporučení 

Str. 14, poslední věta: Tato informace nemá pro bakalářskou práci nikterak zásadní význam, bylo by 
vhodné text zaměřit více přímočare. 

Tab 1. Název tabulky nevysvětluje vše potřebné. Vyvstává otázka konkretizování oblasti které se bilance 
týká.  

Obr 2. Chybí zdroj podkladové mapy. 

Obr 3. Chybí zdroj podkladových dat 

Obr 7., 8. Nedostatečná kvalita grafického provedení 

Obr 17. Nedostatečná grafika – příliš velká legenda oproti samotné mapce. 

Obr 18. Bylo by zajímavé znázornit polohu Labe a tím poukázat na vztah jednotlivých odběrných míst 
k hlavnímu proudění. 


