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OPONETSKÝ POSUDEK
NA DIPLOMOVOU PRÁCI ZPRACOVANOU NA ÚSTAVU PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ PřF UK V PRAZE
Marie Baranová

VLIV ZASNĚŽOVÁNÍ NA KVALITU VODY A SEDIMENTU
VE VYBRANÝCH TOCÍCH KRKONOŠ
Předložená diplomová práce se zabývá aktuální problematikou vlivu umělého
zasněžování na kvalitu vody a sedimentu.
Práce obsahuje 72 číslovaných stran textu, 30 stran tabulkových a grafických příloh a
1 mapovou přílohu.

Předkládaná diplomová práce je členěna do 9 základních kapitol, které jsou dále
členěny do řady podkapitol.
V rámci řešení diplomové práce získala diplomantka velmi zajímavé výsledky, které jsou
v ČR unikátní. Bohužel práci, kterou provedla v laboratoři nebyla diplomantka schopná
zúročit při psaní diplomové práce a vyhodnocení výsledků. A celá její práce působí velmi
rozpačitým dojmem. K dobrému dojmu jistě nepřispívá ani velké množství překlepů (např. Již
v prvním řádku poděkování) a v některých částech pokulhává i stylistická úroveň, která dělá
práci jen velmi těžko srozumitelnou.
K předložené diplomové práci mám následující dotazy a připomínky:
1) Jak atmosferický tlak ovlivňuje nukleaci?
2) Popisovaný biologický nukleátor se jmenuje Snomax nebo Snowmax? Autorka

pouŽívá různá označení (Abstrakt a závěr Snowmax, text Snomax)
3) Popis přípravku Snomax je z velké části doslova okopírována z webových stránek .
Pokud autorka používá doslovnou citaci, měla by text označit, tak jak je to běžné, tzn.
použít uvozovky a za každý odstavec uvést citaci.
4) Z práce nevyplývájak často byly odebírány vzorky vody a sedimentu
5) Prováděla diplomantka všechna měření sama?
6) Škoda, že autorka nevěnovala větší pozomost v literámí rešerši rozdílům mezi

přirozeným sněhem a sněhem umělým. Vzhledem k řešené problematice, by si jistě
toto téma zasloužilo více pozomosti.
7) Vkapitole 2.3. autorka uvádí, Že se řada prací již zabývala negativním vlivem
zasněžovaní, ale v celé kapitole se odvolává pouze na publikace jediného autora.
Domnívám se, že pro objektivní rešerši by bylo vhodné se podívat i na práce dalších

autorů.
8) Některé kapitoly diplomové práce (kapitola 3, 4.1) jsou zbytečně rozsáhle vzhledem
ke skutečnosti, Že se řešené problematiky dotýkají buď jen okrajově a nebo jsou to
všeobecně dostupné infomace, které autorka bezmyšlenkovitě opsala s cílem
dosáhnout co nejvíce stran. Autorka měla více energie věnovat kapitolám, úzce
související s tématem diplomové práce (vliv zasněžování, rozdíly přírodního a
umělého sněhu, výsledky, diskuze atd.)
9) V mapových přílohách by bylo vhodné označit odběrová místa zkratkami, které

pouŽívá autorka v textu pro označení míst. Označení všech odběrových míst stejným
písmenem není vyhovující a neposkytuje příliš mnoho informací.
10)V práci postrádám vztažení lokalit pro odběr sněhu k lokalitám na tocích, kde se
odebírala voda.
11) V metodické části chybí popis některých stanovení např. vodní hodnoty sněhu

12) Co autorka myslí termínem roční obrat koncentrací?
13) Problematika způsobu hodnocení patří spíše do metodické části práce než do
výsledků. Těžko lze opsání částí nomy považovat za vlastní výsledek.
14) Autorka má značné problémy s umístěním indexů v chemických vzorcích (např.
nepíše se N-NH4, ale N-NH4)
15) Zařazení všech graíů do příloh se mi nejeví jako velmi šťastné řešení zejména pokud

se na ně autorka odvolává v textu a přímo s nimi pracuje. Do přílohy by mělo smysl
dát doplňujíc grafy, které nejsou v textu stěžejní. Práce se díky tomu stává velmi
nepřehlednou.
16) V Kapitole 6.4. Průběh koncentrací na odběrových místech by bylo vhodné pokud by
autorka věnovala pozomost rozdílům a extrémním hodnotám, které při sledování
zaznamenala a neomezila se pouze na konstatování průměmých hodnot. Vhodné by
také bylo pokusit se o vysvětlení zjištěných rozdílů (autorka výjimečně vysvětluje).
17) Výpočet ročního obratu látek na základě měřeních provedených pouze v zimním a

jamím období roku je velmi diskutabilní a poskytuje velmi zkreslené výsledky.
Autorka by si měla uvědomit, Že množství sledovaných látek ve vodě se mění
v průběhu ročních období a proto nelze počítač roční bilanci na základě hodnot
získaných pouze v zi]mím a jamím období, zejména pokud se v těchto obdobích

projevuje vliv sezónního antropogenního vlivu, kterým jistě umělé zasněžování je.
18) Název kapitoly 6.5. Hodnocení vlivu průtoku na kvalitu vody není vzhledem k obsahu
kapitoly věnovanému zcela látkovému odnosu správné i když v závěru kapitoly se
autorka snaží o jakýsi náznak.
19) Na str. 61 autorka uvádí pojem rychlosti průtoku, kde směšuje dvě rozdílné fyzikální
veličiny (rychlost a objem). V odbomé literatuře se hovoří o rychlosti proudění nikoliv
o rychlosti piůtolí.u
20)Na str.62 chybí literámí odkaz na zdroj z kterého autorka čerpala index nabohacení
nebo tento index vytvořila sama?
21) Na str.63 chybí číslování tabulky a v textu chybí v odkazech na tabulky čísla.
22)V kapitole 6.7.2 Srovnání průměmých koncentrací umělého a přírodního sněhu
autorka uvádí, že rozdíly byly zaznamenány pro vodivost, pH, CHSK, amoniakálního
dusíku, atd. v kapitole Diskuze (str. 66) však konstatuje, že rozdíly ve fyzikálněchemických parametrech se projevily pouze u chloridů
23) Diskuze výsledků je velmi slabá i přesto, že autorka v diskuzi provedla srovnání
s několika odběry sněhu zjiných lokalit, než které uvádí v části výsledky, a vyznívá
velmi rozpačitě. Škoda, že se autorka nepokusila své výsledky diskutovat s více
publikacemi, než pouze s pracemi jednoho autora.
24) Názvy grafů v příloze A jsou často velmi nejasné. Označení graíů č.31-37 Průtok
BSK5, rozp. 02, atd., co má autorka namysli?
25) V seznamu literatury nejsou uvedeny všechny citované zdroje (např. Rixen et al.,
2002; 2003)

I přes řadu připomínek doporučuji předloženou práci kobhajobě a
klasifikuji ji známkou
-dobře -

V Praze 19.9.2007
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