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Mar1in Lexa dokončil práci jako distanční doktorand katedry FGG v zaměstnaneckém
poměru ve Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze Zbras|avi, Jako absolvent

Ústavu Životního prostředí Přírodovědecké fakulty, kde se specializoval na problematiku

kvality vody, se úspěšně zapojil do kolektivu pracovníkůzmíněného výzkumného ústavu
vedeného doc. Kvítkem. Tento kolektiv se dlouhodobě zabývá příčinnýmivztahy mezi
agroekosystémy a vodou. Autorovo téma tedy rozvíjelo dílčíproblematiku v intencích

výzkumného ústavu jak z hlediska metodických postupů, tak i výběru uzemí. ŽeIivka a její
povodí je po desetiletí zbraslavským ústavem monitorována a ceIá oblast rozdělená na dílčí

povodí využivána jako experimentální objekt pro teoretický výzkum i aplikačníuplatnění
získaných výsledků pro Povodí Vltavy, Zemědělskou vodohospodářskou správu a PraŽskými
vodovody a kanalizacemi.
Tento uvodnaznači|, že Martin Lexa byl usměrňován hlavně svým konzultantem doc.

Kvítkem a já jako školitel jsem měl roli relativně ulehčenou. I kdyŽ mi autor v úvodu za
ztoho vyplývajícívolnost děkuje, musím v tomto směru podotknout, že ne se všímmohu
souhlasit. Jak ve struktuře práce, tak i v dílčíchpostupech a i grafických výstupech bych
v případě včasných konzultací udělal určitézásahy. Mé připomínky jsou v tomto směru více
oponentní' nicméně v celém výsledku nezpochybňují význam práce.

Disertačnípráce má za cíl zjistit, proč změny hospodaření na zemědělské půdě resp.
pokles mnoŽství dusíku pÍichazejícíhodo půd jako hnojivo artlzná ochranářská opatření
nemají příslušnou odezvu v poklesu koncentrací dusičnanův povrchových vodách drobných
toků povodí Že|ivky a tedy i v samotné nádržl. Cíl práce' který si autor vytknul, bych
rozhodně hledal nazaěátkupráce ane ažna straně 65 v kap. 5.
Rešerše je rozsáhlá, koloběh dusíku je v ní pečlivě ana|yzován. Vytknout se dá čistě

agronomický úhel pohledu, resp. jednostranné zaměÍenína roli zemědělských půd v povodí'
technologii jejich zptacování a management hospodaření. Z holistického hlediska je trochu

podceněna role lesa a i sídel v bilanci jeho pohybu v povodích. Takto celistvý pohled by mohl
lépe interpretovat některé výsledky a diskuse nad nimi.

Hlavní část práce spočívá ve statistickém vyhodnocení (mnohonásobná regresní
analýza) naměřených koncentrací dusičnanůve vybraných profilech Povodí Vltavy a
Zemědělské vodohospodářské správy. Výsledky jsou cenné, dobře charakterizují časovéřady
koncentrací a umožňujílyslovit různézávěry o dynamice mnoŽství nitrátů jak v měřeném
období, tak sezónní proměnlivost jejich koncentrací.Yyužitínaměřených dat
experimentálního povodí bývalé Českégeologické sluŽby' označovanéVočadlo' které má
relativně nejdelší řadu naměřených dat, umožnilo korelace vývoje s odvodněním. Ukazuje se,
Že odvodnění pozemků mázásadnivýznam na uvolňování dusíku z povodí a je důležitější,
neŽ

vliv atmosférické depozice. Amplituda návratu k normálu z hlediska sycení povrchových

vod nitráty je značně široká

a

její regioná|ni rozdíIy se uspokojivě nedaří zodpovědět. Jistě

hraje roli mnoho dílčíchdůvodů,mezinimlž odvodnění, zastoupení semihydromorfních,

hydromorfních půd a způsob využítípůd jsou rozhodující. obrácený sezónní chod
koncentrací nitrátů u lokality Vočadlo po odvodnění pozemků je vysvětlen mlhavě. Jedním

z důvodům:ůžebý povrchní ana|ýza půdního krytu, spočívajícív pouŽití pouze map BPEJ.
Porovnání obsahů dusičnanůve vodách v r. 1955 a dnesjejistě zatiženo chybou způsobenou
odlišnou metodikou ana|ýzy

a

jiným přístrojovým vybavením.

Jako školitel, který by do zpracování práce v konečnéfézi zasáh|, bych ovlivnil úroveň

mapových příloh, které nemají měřítka a orientaci

a

jsou v některých případech špatně čitelné.

Častá citace výstavy Voda pro Prahu by měla mít uvedeného autora.

Celkově práci považuji za pečlivě Zpracovanou

a přínosnou z

hlediska moŽnosti

zobecnění výsledků a jejich aplikace i na jiná povodí. Dostatečně dlouhá časová řada
naměřených dat je však k dispozici pouze pro lokalitu Vočadlo. Závětyjsou zaloŽeny na
široce pojímaných příčinách a následcích procesů pohybu látek v krajině a autorovi se

podařilo do nich zahrnout všechny dílčívýsledky, které zpráce získa|. Jeho doporučení pro
management hospodaření v krajině je realistický a z hlediska přírodovědného i
agronomického pohledu na problematiku stŤíz|ivý .
Závěrem konstatuji, žeMartin Lexa se stalběhem zpracováni práce solidním
odborníkem v dané problematice, o čemŽ navíc svědčíi publikační činnost. Doporučuji práci

k oponentuře a po úspěšnémzodpovězení námitek oponentů jsem pro pŤiznánititulu PHd.
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