Oponentní posudek bakalářské práce
Jan Kvíz: Individuální zásobování podzemní vodou v krystaliniku – faktory ovlivňující vydatnost

Bakalářská práce byla zpracována na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, pod vedením školitele doc. RNDr. Zbyňka Hrkala, CSc.
Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu problému změn v zásobování pitnou vodu, s ohledem na
dopady klimatických změn, se zřetelem ke specifikům prostředí hydrogeologického masívu.
Práce je logicky členěna do šesti kapitol, má celkem 30 stran včetně titulních. Text je vhodně doplněn
3 obrázky, 3 grafy a 7 tabulkami. Bývá obvyklé za obsah práce připojit seznam obrázků, grafů a tabulek,
někdy i seznam použitých zkratek a symbolů. Některé názvy kapitol jsou příliš stručné, takže málo
vypovídají o obsahu kapitoly: např. 3.2 Historický vývoj (čeho?), 3.3 Kvalita (čeho?). Práce má
standardní grafickou úpravu bez většího množství překlepů a chyb. Z hlediska vzhledu by textu
prospělo zarovnání do bloku.
Dále uvádím své věcné poznámky a připomínky k vlastnímu textu práce:
Strana 2: uvádí se třídy transmisivity, aniž se tento pojem vysvětlí nebo uvede odkaz na zdroj.
Strana 2: údaj o hloubce střední zóny do sto metrů je nepřesný, jde o kolísavou hodnotu v závislosti na
morfologii terénu a tektonickém postižení. Bylo by tedy vhodné hovořit o střední nebo průměrné
hodnotě s významným rozptylem podle konkrétní lokality.
Strana 3: Musím polemizovat s větou Nedochází k výraznému poklesu propustnosti s hloubkou. Student
pravděpodobně měl na mysli situaci v této spodní zóně, protože hydrogeologický masív se ve svém
celku právě vyznačuje poklesem propustnosti s hloubkou. V tomto kontextu tedy trochu postrádám
informaci o velmi malých hodnotách propustnosti (transmisivity) ve spodní zóně.
Strana 3: Tvrzení, že hydrologická a hydrogeologická povodí jsou v přípovrchovém kolektoru totožná,
je poněkud hrubé zjednodušení. V regionálním pohledu by to snad mohlo ve většině případů platit,
v lokálním měřítku se však hranice hydrogeologického povodí liší od orografické hranice, právě
v důsledku průběhu puklin a tektoniky, které mohou sahat i poměrně daleko za hranici hydrologického
povodí. Jinou věcí je, že se opravdu často tato povodí v praxi ztotožňují, protože přesný průběh
hydrogeologické rozvodnice není znám (na rozdíl od orografické), a v rámci přesnosti průzkumu není
tento rozdíl významný.
Strana 8: v uváděném příkladu z lokality Hracholusky bych uvítal upřesnění místa této lokality a její
stručný popis, např. aspoň vyskytující se horniny.
Správně je v kap. 2.2 (strana 6-8) zdůrazněno zvláštní postavení zóny drenáže v prostředí krystalinika
z hlediska vyšších hodnot transmisivity.
Strana 9: Tvrzení Zvětralé granity mají většinou nižší permeabilitu v důsledku tvoření sekundárních
jílových minerálů, je třeba doplnit informací, že jde o obvyklou situaci z území s významným podílem
chemického zvětrávání (teplé vlhké klima). Mechanické zvětrávání granitoidů v chladném klimatu má
obvykle opačný účinek a výrazně zvětšuje propustnost zvětráním rozpukané části granitoidních hornin,
protože nedochází ke vzniku jílových minerálů.
Strana 9: Škoda, že student nedoplnil tab. 4, údaji z České republiky
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Strana 10: k pružným zásobám je vhodné poznamenat, že se na ní podílí především objemová
stlačitelnost hornin, která je výrazně vyšší než objemová stlačitelnost vody.
Strana 11: uvedený horní zákon by bylo vhodné ocitovat příslušným číslem ze Sbírky předpisů a
současně uvést ještě zákon 61/1988 Sb., který je v daném kontextu pro budování studní důležitější než
vlastní horní zákon.
Strana 11: Věta Od 1. 1. 2019 vešla v účinnost novela vodního zákona, která zavádí povinnost žádat o
povolení před započetím práce na průzkumném vrtu příslušný hospodářský úřad nově i pro vrty mělčí
než 30 metrů je chybná. Jednak student měl pravděpodobně na mysli vodoprávní úřad, a jednak
dodatek i pro vrty mělčí než 30 metrů je nesprávný. Dříve tato povinnost nebyla vůbec, a nyní se
vztahuje na všechny vrty. Pravděpodobně se zde smíchaly povinnosti vůči báňskému a vodoprávnímu
úřadu.
Strana 11: citovaná využitelná vydatnost 1 l/s se prostředí krystalinika velmi často nedosahuje a pro
individuální zásobování, o kterém je tato práce, ani není třeba. Citovaný údaj se tak pravděpodobně
týká buď jiného prostředí nebo jiného účelu prací (např. zdroje v krystaliniku pro hromadné zásobování
obcí).
Strana 15: bylo by vhodnější uvést přesněji zasakování předčištěných odpadních vod, protože
zasakování odpadních vod (nečištěných) povolit nelze. Obdobně na straně 22.
Strana 17: zkratky použité v grafu 3 (LH, MH, NMH) nejsou vysvětleny. Nerozumím ose x – co
představuje? Pokud jde o procenta překročení (2-4 %), jak graf koresponduje s předchozí větou, že až
70 % zdrojů překračuje povolené limity?
Strana 18: kapitole 4 by prospělo doplnit text mapkou Indie s umístěním diskutovaných států a lokalit,
takto se asi málokdo orientuje, o jakou část Indie se jedná.

V práci jsou také drobné formulační a formální nedostatky, příp. překlepy, které nemají vliv na
odbornou úroveň práce:
Bývá zavedeným zvykem v odborných textech mít popisky obrázků pod obrázky a popisky tabulek nad
tabulkami.
Strana 1: dvakrát nevhodně použito slovo přelom v jedné větě Od přelomu sedmdesátých a
osmdesátých let 20. století došlo v České republice k přelomu…
Strana 1 a 21: není vhodné používat v textu zlomky, zhoršuje to čitelnost a srozumitelnost textu (3/4,
1/3).
Strana 2: místo termínu soli je geologicky lepší použít evapority.
Strana 4: je vhodnější používat termín krystalinické horniny (od slova krystalinikum) než krystalické (od
slova krystal).
Strana 1 a 4: v abstraktu se píše, že masív pokrývá tři čtvrtiny území ČR, na straně 4 je údaj 68 %.
Strana 4, 6, 9, 18 a možná i jinde: objevuje se termín permeabilita na rozdíl od termínu propustnost
v jiných částech práce. Odborné názvosloví je vhodné v jedné práci sjednotit.
Strana 8: v Grafu 1 chybí popis osy x.
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Strana 9: uvedený příklad z vrtů v granitoidech na Šluknovsku postrádá odkaz na zdroj, předpokládám,
že nejde o vlastní práci studenta.
Strana 9: uváděn mně neznámý termín lamrofylové dajky. Jedná se snad o nepovedený překlad
anglického lamprophyre dykes?
Strana 10: s volnou hladinou.
Strana 11: tvrzení je nutné povolení obvodního báňského úřadu není správné. U báňského úřadu se
práce pouze oznamují.
Strana 13: u Grafu 2 má být správná oficiální zkratka zdroje VÚV TGM.
Strana 16: závazných.
Strana 18-19: lépe používat termín čerpadlo než pumpa (pravděpodobně dopad překladu?)
Strana 19: v českém prostředí je nevhodné používat jednotku krychlová stopa
Strana 20: Tab. 6 by bylo vhodné upřesnit, v jaké měně jsou částky uvedeny (indická rupie?)

K řešení bakalářské práce přistoupil pan Jan Kvíz se zájmem o věc, a vznikla kvalitní práce rešeršního
charakteru. Předloženou prací doložil své znalosti a schopnosti pracovat s geologickými,
hydrogeologickými a vodohospodářskými zdroji a daty na bakalářské úrovni.
V práci jsou dobře uvedeny přebírané informace a odkazy vesměs dobře citovány. Bakalářská práce
vznikla na relevantním seznamu využité literatury a dalších zdrojů. Student používá většinou správnou
terminologii, a dodržel zásady struktury odborného textu.
Poznámky a připomínky uvedené v oponentním posudku nesnižují odbornou kvalitu práce a ve velké
většině jdou na vrub nezkušenosti studenta se zpracováváním odborných výstupů. Žádné úpravy textu
nevyžaduji. Budiž tedy tento posudek pro studenta poučením pro jeho další odbornou a vědeckou
činnost.
Práce splňuje všechny náležitosti kladené na bakalářské práce na PřF UK. Bakalářskou práci doporučuji
komisi k obhajobě, s hodnocením výborně až velmi dobře.

RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.

jvdatel@gmail.com
tel. 604381243
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