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Diplomant si zvolil za téma diplomové práce zajímavé a moderní téma. Problematika 

výzkumu přítomnosti tzv. mikropolutantů v odpadních, povrchových, podzemních i pitných 

vodách prodělává značný rozvoj, který je dán zejména rychlým rozvojem moderních 

analytických metod. Problematika umělé a břehové infiltrace je aktuální mimo jiné z hlediska 

ochrany jímacích území a podzemních vod obecně před důsledky dlouhodobého sucha. 

Zvolené téma diplomové práce se pohybuje na pomezí oborů ochrany životního prostředí, 

hydrogeologie a vodního hospodářství.  

 

Předložená diplomová práce má 67 stran, včetně devíti stran příloh.  

Z formálního hlediska je práce dále členěna do deseti textových kapitol. Kapitola 1 obsahuje 

stručné zadání a cíl práce. V kapitole 2 jsou stručně charakterizovány vodárenské provozy v 

Káraném. Kapitola 3 charakterizuje právní rámec zájmových mikropolutantů ve vodách EU a 

ČR. Kapitola 4 uvádí přehled užití „léčiv“, na jejichž přítomnost byly analyzovány vzorky 

vody. Kapitola 5 stručně charakterizuje tzv. „monitorovací síť“, tedy místa odběrů vzorků pro 

analýzy vod.  Kapitola 6 uvádí metodiku zpracování dat. Kapitola 7 je podle mého názoru 

stěžejní, uvádí zpracované výsledky. V kapitole 8 jsou ve čtyřech podkapitolách shrnuty 

výsledky průzkumů výskytů látek PPCP v lokalitách Velké Británie, Španělska, Německa a 

Švýcarska.  Kapitola 9 diskutuje získané výsledky a ty následně shrnuje v závěrech. 

Z textových stran tvoří devět stran 10. kapitola „Použitá literatura“, která vedle několika prací 

k problematice infiltrace obsahuje zejména citace materiálů k lékům a citace směrnic EU.  

  

Z formálního hlediska jsou použité podklady řádně citovány. Formální stránku projevu 

poněkud kazí nedokonalá korekce pravopisu a častých gramatických chyb (například časté 

chyby shody podmětu s přísudkem typu „data museli“ (str. 35), „léčiva mohli“ (str. 39)) ap. 

 

Z faktického hlediska bych očekával, že závěrečná diplomová práce programu Geologie, 

studijního oboru Aplikovaná geologie, zaměření Hydrogeologie bude obsahovat alespoň 

nějakou zmínku o geologii studované oblasti a podstatně hlubší hydrogeologické zhodnocení. 

Z textu je jasné, že v „Káraném“, či lépe řečeno na dolním toku řeky Jizery je získáváno 

významné množství pitné vody pro Prahu (a další obce, což ovšem v práci chybí). Práce ale 

není zasazena do obecnějších geologických a hydrogeologických souvislostí, takže se čtenář 

nedozví, proč je zrovna zde takový významný zdroj podzemních vod, jaké jsou vlastnosti a 

rozsah místních zvodní ap. 

Pro zajímavost – v celé práci není použit ani jedenkrát termín „izolátor“ ani termín „zvodeň“. 

Termín „kolektor“ je v textu práce použit pouze dvakrát, a to v převzaté charakterizaci umělé 

a břehové infiltrace.  

Za „přirozené pozadí“ autor označuje koncentraci látek v povrchové vodě Jizery nad Mladou 

Boleslaví (str. 32), tedy pod zaústěním odpadních vod čistíren z měst jako Turnov a Semily. 



Vodárensky odebíranou kapalinou je u technologie břehové i umělé infiltrace podzemní voda, 

což z práce není úplně zřejmé, občas se objevuje termín „kvartérní voda“ ap.  

 

Určitá nesystematičnost se projevuje i u studovaných látek. V názvu i mnohde dále je autor 

označuje za „léčiva“, méně často za „léčiva a jejich metabolity“. Ve skutečnosti se jedná o 

škálu látek typu PPCP (jak je správně uvedeno v rešerši v kapitole 8), tedy jde o léky, jejich 

metabolity, hormony, ale i další látky používané člověkem (přísady kosmetiky, kofein, umělá 

sladidla atp.). V abstraktu se uvádí, že probíhal monitoring 90 látek, v kapitole 4 je uváděno 

cca 83 látek. Práce se ale dále zabývá jen několika desítkami látek, které byly dostatečně často 

analyzovány v úrovni nad detekční limit analytické metody. Minimálně nějaké drobné shrnutí, 

že ty a ty látky se nevyskytují v povrchových vodách Jizery v koncentracích nad detekčním 

limitem, a proto se jimi diplomová práce dále nezabývá, by bylo přínosné.  

Určité problémy má autor práce s některými termíny, například píše o „známkách solní 

intruze“ (str. 16), o „prioritních hazardních látkách“ (str. 15), uvádí, že „hlavním 

kontaminantem je mladoboleslavská čistírna“ (str. 36), nebo používá lidový termín „čistička“ 

(např. strany 44 a 45). První větu metodiky, že se pohybujeme „ve velice malých jednotkách“ 

(str. 35) by bylo vhodnější přeformulovat, například že látky dosahují nízkých koncentrací.  

V přehledu sledovaných látek (kapitola 4) se dočteme k čemu se daná látka používá. Chybí mi 

tu ale většinou nějaká chemická specifikace, dále na co se daná látka rozpadá či nějaké má 

vlastnosti, zejména rozpustnost ve vodě apod. Tyto charakteristiky jsou důležité pro následné 

vyhodnocení diskutovaného mechanismu snižování koncentrací těchto látek ve vodách. 

Přílohy diplomové práce – 8 fotografií a jedna mapka – jsou kompletně převzaté, ať už od 

školitele, nebo z internetu, případně z literatury. Evokuje to otázku, zda autor na lokalitě 

vůbec byl, případně proč pro svou stěžejní práci nepořídil nějakou vlastní fotodokumentaci.  

 

Z hlediska metodiky zpracování dat autor stanovil mediány souborů dat, aby eliminoval 

odlehlé hodnoty (například chyby při analýzách). Ve výsledcích autor i graficky zdařile uvádí 

mediány koncentrací v povrchové vodě řeky Jizery, v odpadních vodách čistírny Mladá 

Boleslav a na výstupu z technologie umělé a břehové infiltrace a tyto výsledky ve stěžejní 

části své práce porovnává.  V diskusi (str. 47) pak tyto své výsledky hodnotí, dochází k tomu, 

že nižší koncentrace zájmových látek se vyskytují při vyšších stavech (průtocích) v řece 

Jizeře, kdy dochází k ředění kontaminace. Dále zjišťuje, že břehová infiltrace je účinnější při 

„odbourávání“ těchto látek oproti infiltraci umělé, to přisuzuje vyšším podílům pozaďové 

podzemní vody, přítomností kolmatační zóny v korytě řeky Jizery a přítomností 

mikroorganismů.  Správně uvádí (str. 38), že ke každému léčivu by se mělo přistupovat 

nejlépe individuálně (na to ale v této práci zřejmě nebyl prostor). Autor navrhuje i určité 

řešení snížení koncentrace léčiv ve vodách (str. 47). V závěru shrnuje výsledky své práce a 

uvádí i analyzovaných 27 látek, které se v povrchové vodě Jizery objevují systematicky a 

několik látek, které jsou problematické i pro svůj výskyt v jímacích zařízeních břehové a 

umělé infiltrace. 

 

Doporučuji předloženou diplomovou práci k přijetí. Práci hodnotím stupněm 2. 
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