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Do diskuse navrhuji otázku ve zněni:

Popište způsob stanovení saprobního indexu fiak a podle koho byl index stanoven).
Čímsi vysvětlujete rozdilné zastoupení díuhůsinic a řas na jednotlivých odběrových stanovištích

(viz graý v Příloze 8)?

Čímsi vysvětlujete nejgtabilnější pruběh hodnot pH povrchové vody po celou vegetačnísezónu na
sledovaném stanovišti

zs4?

NeclíInou a povinnou součástí hotlnocení kvaliJikačníprdce je slovní vyjtídření se k prtíci
s podrohným uvedením připomínek a zdůvodněním navrhovaného hoclnocení na samostatném
listě nebo zatlní síraně tohoto.formultíře.

Diplomová práce Bc. Venduly Kořínkovéje vypracována na 65 číslovaných stranách. Práce je
členěna logicky a přehledně. Při své práci autorka získala značnémnožstvídat, které dokáaala velmi
dobře zpracovat a vyhodnotit. Autorka se velmi dobře vyrovnala s kvalitativním i kvantitativním
vyhodnocením vzorků, s analýzou a následnou syntézou získaných dat. Práci zacílenou na rozsivková
společenstva obohatila o vyhodnocení ostatních řasových a sinicových společenstev v toku a
umožnila tak komplexní náhled na rozvoj těchto skupin a podpořila jimi hodnocení jakosti vody
v toku. V práci byly ojedinéle zaznamenány drobné formální chyby a překlepy (chybějícímezeía za
tečkou na konci véty, odražení věty na dalšířádek v prostředku věty apod.), drobné překlepy
v latinských názvech (namísto Rhoicophaenia se objevují Rhoiftophaenia ěi Rhoicophenia, namisto
Asterionella -,-+ Asteriqnella), Y metodice práce chybí postup stanovení saprobního indexu, kter;i
autorka využívá pro vyhodnocení saprobity toku. Drobné chyby se také objevují při citování
použitých zdrojů literatury (např. str.46, poslední odstavec, Sýkorová et Poulíčková(2001), str. 12
citace Krammer et aI. (1997) - zřejmě se jedná o jednu z publikací Krammer et Lage-Berta|ot 1997 a
či I997b. Zvláště kladně hodnotím autorčinu práci s algologickou literaturou.
Předložená práce splňuje všechny požadavky na diplomovou práci, veškeré vytyčenécíle
práce byly splněny. Je mojí milou povinností doporuěit diplomovou práci Bc. Venduly Kořínkové
k obhajobě a navrhuji
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