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Posudek na magisterskou práci Michaely Křtěnové
,,Limnologické poměry vybraných pískoven v povodí Lužnice..

Téma magisterské práce bylo autorce zadáno na podzim roku 2004 v rámci řešení
grantu GACR ,,Atlas jezer České republiky... Formou komplexní limnologické studie měla
zpracovat tŤi zatopené pískovny v jednom zvybraných regionů - tj. v nivě LuŽnice na uzemí
CHKO Třeboňsko. Diplomantka měla týo lokality zmapovat a poté porovnat ťyzlká|ni,
chemické a biologické vlastnosti jejich vod s ohledem na jejich stáŤí, tzn. období zatopení'
K tématu měla rovněž nastudovat příslušnou literaturu, obecnou i regionálně zaměřenou.

Práce je rozvržena do 8 kapitol a podle mého názoru má logickou vnitřní strukturu. Po
úvodu, v němž si stanor,uje cíle práce a nastiňuje její obsah, se v kap. 2. zabývá rešerší
domácí literatury věnované pískovnám, Zde se autorka mohla ještě zminit o některých pracích
hydrobiologických. Po stručném přehledu CHKO Třeboňsko Se diplomantka věnuje
podrobněji pískovnám (kap. a). Všímá si historie těžby štěrkopísku a jejího dopadu na krajinu
a charakterizuje zkoumané uzemí z hlediska geologické stavby' hydrogeologických a
hydrologických poměrů. Poté popisuje geograťrckou polohu jednotliých lokalit a
charakterizujejejich současné využtti. V této části textujsem očekával podrobnějizpracovaný
odtokový režim řeky LuŽnice (dlouhodobý reŽim odtoku) včetně záklaďních charakteristik
povodně 2002 (napÍ. vymezeni zátopy s ohledem na zkoumané pískovny). Data uvedená
v tab. 1 mohla byt doplněna příslušnými grafy.

V kap. 5 je charakteizována metodika terénních prací, které měly znaěně široký
záběr. Diplomantka musela zvládnout řadu instrumentálních metod, v nichž nebyla během
studia specielně školena. Přitom se jednalo o metody a přístroje zrozmanítých vědních
disciplin - geodézie, fyzlkáIni limnologie, chemické analytiky a hydrobiologie. V tom také
spatřuji největší přínos práce, a to především ve vazbě na absolvování studia ochrany
životního prostředí. Tato kapitola je zpracována přehledně a dává dobrou představu o
provedených terénních a laboratorních pracích'

V 6. kapitole jsou přehledným způsobem podány výsledky terénních a laboratorních
prací. Autorka nejprve charakterizuje morfometrii jezerních pánví všech zkoumaných
zatopených pískoven' Do textu jsou zaŤazeny tabulky Se zák|adními vypočtenými
charakteristikami a batymetrické mapy, které byly vytvořeny na zák|adé mapování pomocí
totální geodetické stanice Leica TCR 705, měření echolotem a počítačového zpracování
V programu Maplnfo a modelování v programu Surfer ' Za pŤínosné povaŽuji rovněŽ vynesení
batymetrických křivek, které umožnily stanovení objemu jezerních pánví. Fyziká|ni a některé
chemické vlastnosti vod byly stanoveny jednak ,,in situ.. pomocí multiparametrické sondy
YSI 6920, jednak byly odebrané vzorky vody (4I{Íát během sezón roku) analyzovány
v laboratoři. Jednotlivé výsledky diplomantka popisuje a většinou správně zdůvodňuje.
Rovněž si všímá vztahů'mezi jednotlivými parametry jakosti vody.
otázka: Jak objasní autorka značné kolísání pH během roku' resp. v závislosti na hloubce
(léto) u pískovny Halámky ?

Důležitou součástí práce je systematický popis čeledí, resp. rodů a druhů fyto- a
zooplanktonu a diskuze o jejich zastoupení v pískovnách' rybnící ch a jezerech ČR' Yzájemné
porovnání rtzné druhové diverzity na zkoumaných lokalitách vztahuje autorka ke stáří
pískoven, resp. ke specifickým vlastnostem jejich vod.

Autorka provedla rovněž odběry makrozoobentosu a porovnala zastoupení
jednotlivých taxonomických skupin v různě hlubokých biotopech. oceňuji skutečnost, že se
diplomantka rovněž podílela na klasifikaci taxonů, i když vždy konzultovala s příslušnými
odborníky.



Získané poznatky jsou v závěru práce diskutovány se snahou je navzájem kauzálně
propojit. Autorce se to převážně daŤi, přičemŽ potvrzuje důležitou roli stáří pískoven ve
vytváření nových habitatů a větší rozmanitosti organismů.

Na závěr práce je zařazena příloha se soubory dokumentačních fotografií a tabulek
s naměřenými daty.

Připomínky:
- Zcela nekvalitní a nečitelná mapa na obr' 1 (s. 7)
. Chyběj ici graťtcká měřítka pod mapami na obr. 2,3, 4,7 , 10
- Interpunkce ve větách _ S. 3, 6, 19,24,
. Překlepy - S. 6 (plocha CHKO Třeboňsko),II,17,26
- Doplnit zdroj dat pod tab. 1

Závěrz
Michaela Křtěnová předloŽila podle mého názoru kvalitní magisterskou práci. Během jejího
zpracováni byla velmi aktivní a dobře spolupracovala se školitelem. Zv|ád|a rozmanité
instrumentá|ni i laboratorní výzkumné metody včetně práce s počítačem a příslušným
programovým vybavením. Dosažené výsledky většinou správně interpretova|a a navzájem
diskutovala. Jako posluchačka ochrany Životního prostředí zpracova|a práci širokého
odborného zaměŤeni na pomezí několika přírodovědných disciplin. Uvedené chyby jsou
většinou formálního charakteru a nesnižují velmi dobrou úroyeqp1qqe.
Zvýše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě.
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