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Cíl práce 

 radiohydrogeochemický průzkum území Skalná – Plesná – Bad Brambach 
 

Cíl práce byl vytčen s důrazem kladeným na terénní měření na uměle zachycených i přírodních 
vývěrech prosté podzemní vody, pramenů uhličité vody, resp. ve vodárenských objektech v 
zájmovém území, doprovázeným laboratorními analýzami. Cíl diplomové práce považuji za vhodně 
zvolený. 

 

Struktura (členění) práce 

Rozsah práce: 70 stran vlastního textu (+ 13 úvodních stran); 41 obrázků včetně výřezů z mapových 
podkladů v textu, 4 tabulky v textu; 2 tabelární přílohy. 

Anglický abstrakt je uveden v adekvátním rozsahu, lze jej označit za poměrně výstižný; upozorňuji 
však na četné drobnější chyby typu převzetí českých zkratek do anglického textu /("Sb.", "CM"), 
chybějící předložky, překlepy a důsledky mechanického překladu textu do anglického jazyka. 

Klíčová slova nejsou uvedena. 

Seznam zkratek uveden není, zkratek však autorka využívá jen v omezené míře. 

 

Literární přehled dosavadních poznatků vztahujících se k řešené problematice 

Rešeršní část práce, obsažená v kapitole 2 (Radioaktivita, radionuklidy ve vodách, radonové vody a 
jejich využití v lázeňství), resp. 3 (Obecná charakteristika území) a 4 (Dosavadní poznatky), je 
dostatečně obsáhlá, poměrně dobře zpracovaná a odpovídá svému účelu, tedy přípravě pro terénní 
práce v zájmovém území.  

Drobné formální chyby typu Henry namísto Henri Becquerel, nelogické zařazení vysvětlení pojmu 
přirozená radioaktivita apod. jsou zcela pominutelné. 

Uvedený přehled odpovídá zvolenému tématu; je sestaven účelně a srozumitelně.  
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Použitá literatura: autorka získávala informace z vhodných dostupných zdrojů včetně internetových, 
strukturu a rozsah použité literatury (Seznam uveden na konci textu práce) považuji za přiměřené, 
v práci jsou literární zdroje řádně citovány, uváděny jsou též údaje o původu zdrojů. 

 

Metodika provedených prací 

Metodika provedených měření a pozorování je v kapitole 5 přiměřeně vhodným způsobem 
objasněna, použité metody jsou stručně, srozumitelně a přehledně popsány. Autorka prokazuje 
dobrou orientaci jak v přípravných, tak v radiohydrogeochemických metodách, tak v metodách 
měření fyzikálních a fyzikálně-chemických parametrů v terénu.  

Zvolené metody terénních prací vč. spjatých měření, pozorování a následných analýz umožňují 
souhrnnou interpretaci získaných dat. V rámci diplomové práce bylo využito metod kamerálních 
(přípravné práce), metod terénních hydrogeochemických měření (indikační měření gama aktivity, 
stanovení ve vodách rozpuštěného CO2, gamaspektrometrická měření, konduktometrická a 
termometrická měření, stanovení hodnot pH a Eh faktorů aj.), dále odběrů vzorků pro stanovení 
gama aktivity, koncentrace 222Rn, obsahu 226Ra, chemických analýz a hydrologických metod ve formě 
měření průtoku a stopovacích zkoušek. Autorka věnuje pozornost i metodice laboratorních 
analytických prací (chemické analýzy). 

 

Terénní měření a pozorování, laboratorní analýzy a jejich výsledky 

Cíl několika etap terénních prací, měření a pozorování i laboratorních prací byl v práci vysvětlen. 
Výsledky práce jsou shrnuty v kapitole 6 v grafické i tabelární formě a dále ve formě tabelární rovněž 
v přílohové části (obsahuje i souřadnice měřených a analyzovaných zdrojů podzemní vody). 
Dokumentaci výsledků považuji za dostatečnou, množství získaných podkladových, terénních i 
laboratorních dat postačuje k splnění cíle práce, generelně tedy k získání nových 
hydrogeochemických dat ze zájmového území.  

 

Diskuse 

Práce prokázala, že zvolená metodika terénních měření i laboratorních analýz byla efektivní. V rámci 
terénních prací byly vyhledány a změřeny 444 zdrojů podzemní a povrchové vody, z nichž bylo 
odebráno 117 vzorků vody k specializovaným laboratorním analýzám (v 9 vzorcích stanovováno též 
chemické složení vody).  

Limitu radioaktivních vod dle zákona č. 164/2001 Sb. dosáhlo 48 z měřených zdrojů vody (maximum 
ve zdroji Břetislav - Radonka s aktivitou 222Rn až 13 138 Bq.l-1). 

Autorka diskutuje starší dostupná radiologická data ze zájmového území, dále vliv horninového 
prostředí i jednotlivých variet granitu smrčinského plutonu na hydrochemické parametry vyvěrajících 
podzemních vod. Rovněž uvažuje o poměrně dobré korelaci mezi hodnotami objemové aktivity 222Rn 
a hodnotami gama aktivity, resp. hodnotami radioaktivity výtěžku a vydatnosti vývěrů podzemních 
vod. 
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Prací byly dále potvrzeny dosavadní - ovšem pouze staršími daty podložené - představy o 
parametrech podzemních vod vývěrové zóny v okolí Plesné a to včetně příslušné příhraniční části 
Spolkové republiky Německo. 

 

Závěry 

Závěry diplomové práce lze považovat za výstižné. Za velmi přínosné části práce lze označit 
shromáždění validních radiologických dat o značném množství zdrojů podzemní vody, analýzy 
chemických parametrů devíti vodních zdrojů a zejména vyzdvihuji nalezení 48 zdrojů podzemní vody 
s radioaktivitou přesahující limit minerální vody (1 500 Bq.l-1). Zdůrazňuji kvalitní práci autorky při 
zkoumání lokality s pramenem Břetislav a starého vodárenského systému města Skalná. 

 

Formální úroveň práce  

V textu lze nalézt řadu drobných gramatických chyb a překlepů; místy je patrna určitá výrazová 
neobratnost (především v úvodu práce, např. str. 1., první odstavec) a užívání "lidovějších" výrazů 
(kopec, kýbl apod.), vytknout lze např. duplicitu tab. 1 na str. 22; vše ovšem stále v mezích tolerance 
pro diplomovou práci přírodovědného charakteru. Grafickou a obrazovou dokumentaci práce 
považuji celkově za odpovídající účelu. 

 

Splnění cíle práce 

Vytčeného cíle práce bylo dosaženo. 

 

Celkové hodnocení 

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. Její zpracování je přínosem pro detailnější poznání 
podzemních vod v poněkud opomíjených ale potenciálně lázeňsky atraktivních oblastech České 
republiky. 

 

 

Otázky a připomínky oponenta 

 Jak by se zdroje radioaktivních vod v okolí Plesné daly balneologicky (lázeňsky) využít? Vidíte 
analogii v blízkém Bad Brambachu? 

 Jaká pozornost byla v rámci terénních měření věnována kalibraci použitých přístrojů? 
Pojednejte krátce o výsledcích opakovaných měření např. na prameni Břetislav - Radonka. 
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Návrh hodnocení oponenta 

Chvalitebně 

 

Podpis oponenta: 

  


