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POSUDEK ŠKOLITELE NA DIPLOMOVOU PRÁCI MARIE BARANOVÉ   „ VLIV ZASNĚŽOVÁNÍ NA
KVALITU VODY A SEDIMENTU  VE VYBRANÝCH TOCÍCH KRKONOŠ".

Předkládaná diplomová práce obsahuje 69 stran textu , včetně tabulek a grafů. Cflem

práce bylo Zhodnotit kvalitu vody v závislosti m zasněžování sjezdovek ve vybraných

oblastech Krkonoš. Dále byla hodnocena i kvalita sedimentů a sněhu.

Práce je účelně členěna do s kapitol, z nichž literární rešerše charakterizuje

vyčerpávajícím způsobem  teorii zasněžování, uvádí příklady nukleátorů, umožňujících

tvorbu sněhu. Za velmi podstatnou považuji kapitolu 2.3. negati`mí vlivy umělé sněhové

produkce a sněhových přísad a kapitolu 2.4. vývoj situace v zahraničí.  Celkově hodnotím

rešerši týkající se zasněžování jako vyhovující. Vfi]i že v této problematice  je v současné

době mirimum informací, a je velmi obtížné tyto infomace zi'skat.

Kapitola 3 charakteristika území je věnována  Krkonoším a já považuji její rozsah

( 14 stránek) za nadbytečný.

Kapitola 4 se zabývá charakterizací toků , ze kterých byly během sledovám' odebírány vzorky.

Tato kapitola je naopak poněkud podhodnocena, bylo by např.  vhodné charakterizovat toky i

po stránce  hydrologické a chemické.

Kapitola 5 - Metodika hodnocených Ďrzikálně- chemických parametrů vody je zbytečně

rozvláčná, popisuje obecně známá fkta, opsaná ze základní vodařské literatury ( Pitter,

Horáková, Grunwald).

Kapitola 6 -Výsledky obsahuje  vyhodnoceníjakosti vody podle nomy ČSN 75 5221 a

zařazem' do tříd podle charakteristické hodnoty cgo. a poromání výsledků s Nařízením vlády č.

61/2003Sb.

Zajímavá a nová je kapitola 6.7., ve které autorka uvádí výsledky analýz sněhu. Bohužel,

hodnot  amalýzy sněhu je podstatně méně, než hodnot rozborů vody.  Nem' vinou autorky, Že

v obou sledovaných letech byly zcela anomáhí sněhové podmínky a ani jeden rok ( 2006 a

2007)  nebyl pro toto sledování  vhodný.

Kapitola  7  Diskuse je spíše konstatováním současného stavu a  stručným vyhodnocenh

výsledků, než skutečnou diskusí.

Kapitola s  závěr je stručný, a zmiňuje některá obecná fkta, vyplývající z provedeného

sledování.  Souhlasím phě s autorkou v konstatování, Že sledování  změn kvality vody,

sedimentů a sněhu by mělo pokračovat,  i když v diplomové práci se nepodařilo tyto změny

prokázat.
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K práci mám následující  připomhky:

1.   anglický abstrákt je  na velmi špatné úrovni,  autorka  zaměňuje některé \ýrazy a text

se tak stává nesrozumitelným  ( např. sedimentation místo sediments,  include x

involvesapod.navíczapomněla,žezkratkyjakoCHSKaBSKjsouvangličtinějiné.

2.   V kapitole Metodika je chybně uveden název  biologická spotřeba kyslíku místo

biochemická,

3.   v textu práce je sprámě uveden název pro konduktivitu, ale v tabuncách se uvádí

vodivost,cožjenesprámýnázev.Pokudbybylauvedenačeskáalternativa

konduktivity,pákmusíbýtoznačenajakospecifickávodivostauvedenavjednotkách

podle soustavy SI .

4.   z tabulek v přfloze A , týkajících se analýzy sněhu není patmo o jaký dmh sněhu se

jedná.  Je to pouze  „přírodní „  snflL nebo i" umělý" ?

5.   v diskusi jsou uvedeny tabulky analýzy „umělého" zasněžovaného sněhu, proč jsou

tyto tabulky uváděny v diskusi  a ne ve výsledcích?

6.   V textu je poměmě hodně překlepů, chyb a stylistických neobratností.

Zároveň musím však konstatovat, že diplomantka pracovala jak v laboratoři, tak při získávání

infomací a výsledků  áktimě a přes nucenou pauzu,v době rekonstrukce laboratoří , získala

poměmě veké množství dat.

Závěr
DiplomovápráceMarieBaranovésezabývávelmiaktuálníproblematikou-umělé

zasněžování a jeho vliv na kvalitu prostředí je  v současné době  ve středu zájmu nejen

vodařů, ale i ekologů. Je škoda, že nevhodné klimatické podmínky  nedovolily  získat údaje,

ze kterých by bylo možno udělat konkrétní závěry. Kromě těchto problémů je práce

poznamenánaspěchemnakoncizpracování.Tovedekeznačnémupočtunepřesnostíachyba

částečnému znehodnocení jinak zajímavých výsledků.

Přes uvedené připomíhky prokázala diplomantka schopnost samostatně pracovat a ze

získmých výsledků vyvodit odpovídající závěry.  Proto  doporučuji diplomovou práci

obhajobě.

V Praze   12. 9. 2007 Ing. Libuše Benešová, CSc


