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Cílem diplomové práce bylo popsat ebuliční tok metanu v údolních nádržích Vranov a Vír, a testovat 

faktory, které ovlivňují variabilitu produkce metanu uvnitř nádrže a mezi nádržemi. Práce byla založena 

na akustickém sledování ebulice metanu pomocí echolotu. Data byla naměřena v různých hloubkách 

pelagiálu od přítoku po hráz nádrží v srpnu roku 2011 a poskytnuta studentce ke zpracování. Úlohou 

studentky bylo zpracovat naměřená data a vyhodnotit, jaký vliv má na variabilitu v produkci metanu 

hloubka nádrže, vzdálenost od hráze a velikost přítoku nádrže. 

  

Přestože hypotézy byly na začátku práce přesně formulované a jsou v textu také jasně zodpovězeny, 

mohly být podrobněji popsány předpoklady, které vedly k jejich stanovení a zároveň i důvod pro 

srovnání právě těchto dvou nádrží. Pokud šlo pouze o pilotní metodickou studii, mělo by to v úvodu 

práce zaznít. V úvodu autorka v krátkosti popisuje sledované nádrže. Zmínila se zde o obsádce ryb v 

nádržích, a jejich využití jako rekreační oblasti. To pro sledované cíle práce není příliš relevantní. 

V údajích o sledovaných nádržích by mělo spíše zaznít o jaké nádrže se jedná z hlediska trofie, vzhledem 

k tomu, že jde o rozhodující faktory ovlivňující produkci metanu. Patřilo by sem například i množství 

chlorofylu, obsah organických látek, koncentrace fosforu a podobně.  
 

Metodika samotného stanovení ebuličního toku metanu pomocí echolotu byla vhodně zvolená, a 

koresponduje se zadáním práce. Výhradu bych měla k množství opakování – měření probíhalo na každé 

nádrži pouze jednou. Pro správný výpočet odhadu emisí metanu by bylo potřeba znát nejen jeho 

prostorovou (tj. v podélném profilu) ale i časovou variabilitu, která v datech není zachycena. Je škoda, 

že sběr dat neprobíhal s větší frekvencí – buď opakovaně v různých obdobích roku na stejných 

nádržích, nebo na více nádržích např. s různou úživností. Pak by měly výsledky studie větší vypovídací 

hodnotu a bylo by možné z nich vyvodit obecnější závěry. 

Otázkou také je, jestli byly při vyhodnocení dat odpovídajícím způsobem zohledněny faktory ovlivňující 

ebulici – na ebuličním toku metanu v nádržích se může výrazně projevovat zejména teplota vody, doba 

měření, obsah kyslíku nebo hydrostatický tlak. Tyto faktory mohly být v průběhu měření na 

jednotlivých nádržích odlišné a měly by být proto při vyhodnocení podobnosti nádrží zohledněny. 

V práci bohužel není uvedeno, jestli tyto údaje byly v průběhu hodnocení měřeny a zohledněny nebo 

ne – v práci chybí např. i zmínka o časovém rozsahu měření, přitom může mít na hodnocení množství 

uvolněného metanu také zcela zásadní vliv.  
 

Statistické metody byly vhodně použité, tabulky, grafy a celková prezentace dat a výsledků je 

přehledná a dostačující, jejich popis adekvátní. Zjištěné výsledky jsou dostatečně diskutovány.  

 

Po stylistické stránce je práce kvalitně zpracovaná. Informace jsou prezentovány dostačujícím a jasným 

způsobem a práce je čtivá. V textu je minimum pravopisných chyb, je srozumitelný a má logickou 

strukturu. V textu je pouze několik výrazů a slovních spojení, kterým by se pro příště bylo vhodné 

vyhnout (např. „Vír bublá signifikantně více než Vranov…“, „vytyčit mitigační opatření“).  

 

 



 

 

 

 

Použité literární zdroje jsou relevantní k tématu práce, i když mohly být mírně obsáhlejší. Autorka cituje 

celkem 37, většinou zahraničních, zdrojů recenzované odborné literatury a 11 on-line zdrojů. Zdroje 

jsou vhodně citovány, pouze v uvedení názvu časopisu je autorka v několika případech nekonzistentní 

v používání zkratek a celých názvů časopisů a velkých a malých písmen při jejich citování.  

V práci autorka několikrát cituje práci Tušera a kolektivu autorů citovanou jako Tušer et al. (in m.s.) a 

ve zdrojích literatury jako manuscript. Předpokládám, že se jedná o dosud nepublikovanou práci, 

kterou by bylo vhodné v textu citovat spíše jako in prep. nebo jako nepublikovaná data.  

 

Otázky: 

Proč jste si ke sledování ebulice metanu vybrala právě nádrže Vír a Vranov?  

Jak byste charakterizovala vybrané nádrže z hlediska úživnosti?  

 

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji jako podklad k udělení Mgr. 

titulu.   


