
Oponentní posudek bakalářské práce Davida-Aarona Landy s názvem 
„Břehová infiltrace jako mitigační nástroj v boji se suchem“ 

 
Bakalářská práce byla předložena v květnu 2022 na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě, 
studijním programu Hydrologie a hydrogeologie. Studijním oborem je Povrchová a podzemní voda a 
téma práce je hydrogeologicky zaměřené. Vedoucím práce je Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. Téma 
diplomové práce je zajímavé a aktuální. Jde o rešerši české a zahraniční literatury a o přehled 
historického, současného a potenciálního využití břehové infiltrace.  
 
Předložená bakalářská práce má 43 stran. Cíle práce jsou jasně uvedené. Práce je rozčleněna na 7 
kapitol. V úvodní kapitole a v kapitole 2, která je svým obsahem též úvodní jsou definována klíčová 
slova práce jako jsou břehová infiltrace, umělá infiltrace a sucho. Kapitola 3 přináší světový přehled 
historického vývoje využití břehové infiltrace a kapitola 4 doplňuje popis moderních trendů této 
technologie. Kapitola 5 přináší popis konkrétních lokalit s aplikaci břehové infiltrace v České republice 
a na Slovensku a kapitola 6 se opět vrací do obecnější roviny s teoretickým popisem hydrogeologických 
podmínek vhodných pro aplikaci břehové infiltrace. Celou prací završuje kapitola se závěry a diskuzi.  
 
Rešerše je provedena velmi kvalitně a zdroje jsou důsledně citovány. Student zpracoval množství 
zdrojů (seznam použité literatury obsahuje 100 položek), z velké části jde o odborné publikace, 
publikované výzkumníky z tuzemská i ze zahraničí.  
 
Obecně jde o dobrý přehled problematiky. Některé pasáže uvádějící historická fakta a poznatky ale 

nejsou plně relevantní pro zadané téma. V kapitolách 3.1 a 2.2 je například popis starověkých systémů 

zavlažování povrchovými kanály v Egypě a Mezopotámii, v období antiky a ve středověku. Jde ale spíše 

o obecný popis vodního hospodářství. Zmínky umělé infiltrace jsou zde pouze okrajové a tvrzení o její 

aplikaci nejsou podložena konkrétními příklady a citacemi literatury. Z textu není jasně patrna 

návaznost na téma umělé infiltrace. Nicméně poskytuje historický kontext k tématu. Historický vývoj 

břehové infiltrace je následně podobně popsaný až v kapitole 3.3.  

Obr 24. je velmi dobře vybraný, postrádám ale delší komentář k tomuto obrázku v textu. Jde o schéma 

přirozené atenuace znečišťujících látek v horninovém prostředí, během břehové infiltrace, což je jeden 

z klíčových procesů. 

Kapitola 4 je exaktně nazvaná „Moderní trendy břehové infiltrace ve světě“, obsahem ale toto téma 

přesahuje. Jsou zde popisy jiných metod umělé infiltrace. Bylo by vhodné kapitolu nazvat obecnějším 

názvem, respektive se v textu soustředit více na břehovou infiltraci. 

Místi jsou patrné potíže s překladem z použité literatury a s použitím neodborných výrazů. Například 

ve větě na straně 22 „pohlcovací zařízení, která se využívají k břehové infiltraci velmi rychle stárnou a 

odumírají, jestliže nejsou pravidelně filtrační plochy (např. odškrabáváním povrchů) čištěny.“. 

Stárnutím a odumíráním je zřejmě myšleno postupné snižování účinnosti infiltračních objektů, kvůli 

kolmataci. Dále například pro zmiňované „pronikání slané vody na pevninu“ je i v češtině zavedený 

výraz „intruze mořské vody“. Nepřesné jsou některé formulace v kapitole 4.3 o modelování. Například 

MODFLOW není metoda, ze které vychází modelovací programy. Jde o konkrétní numerický model 

proudění podzemní vody, založený na hydraulických výpočtech metodou konečných diferenci.  

V bakalářské prací vítám bohatý soubor obrázků. Většinou jde o ilustrační obsah, který zlepšuje čtivost 

práce a zároveň dokládá, že se autor tématu věnoval důkladně a mnoho zmíněných lokalit osobně 

navštívil. 

 



Přes zmíněné drobné nedostatky je celkově bakalářská práce zpracovaná na velmi dobré úrovni, proto 
ji doporučuji k přijetí. Práci hodnotím stupněm 1.  
 
V Říčanech, 22. května 2022 
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