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Vlastní hodnocená disertační práce je logicky a přehledně členěna do 7 kapitol a 

přílohové části. 

V první kapitole autorka shrnuje cíle práce a rozvádí je v podkapitole dílčí cíle práce. 

Cíle práce jsou – dle mého názoru - vysoce hodnotné a aktuální, neboť se zabývají krasovými 

oblastmi, jež představují velmi významný potenciál kvalitní vody v evropském měřítku. 

Ve druhé úvodní části je představena  rešerše zkoumané problematiky včetně metodiky 

studia krasu.  

Třetí, poměrně obsáhlá kapitola, se zabývá popisem zájmových oblastí, zatímco čtvrtá 

kapitola představuje metodiku prováděných prací za použití dostatečného literárního aparátu. 

Pátá kapitola sumarizuje zdařilou formou získané výsledky disertační práce a provádí 

jejich analýzu..  

Závěr práce je obsahem šesté kapitoly a stručnou, leč pregnantní, formou shrnuje získané 

poznatky. Ke stručnosti je autorka práce oprávněna i tím, že výsledky získané v průběhu 

řešení jsou v tisku v impaktovaném časopise.   

Sedmá kapitola přináší souhrn použité a citované literatury a práce je doplněna 

přílohovou částí.  

  

K vlastní práci mám následující poznámky a připomínky: 

1. Přehlednosti práce a orientaci v ní značně škodí fakt, že kapitola 3. začíná tabulkou, 

navíc označenou až na konci. Následný popis lokalit je uveden poněkud chaoticky 

a nikoli v souladu s posloupností v tabulce uvedenou.  

2. Na straně 43 uvádí autorka, že vydatnost pramene je navýšena o povrchový odtok 

z ukloněných luk. Formulace se mi zdá být zavádějící a nesprávná. Spíše se dle 

mého názoru jedná o odtok podpovrchový (hypodermický). 
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3. Obr. 4.4: popis se mi zdá být velmi nevhodně volený – nejedná se o popis obrázku, 

ale o popsání obrázku samého. To platí i pro další obrázky v práci uvedené. 

4. V disertační práci zpracovatelka uvádí více stopovacích látek (jodid draselný, 

fluorescein, dva druhy ryluxu, chlorid sodný, bromid draselný) užitých pro potřeby 

zpracování disertační práce bez bližšího vysvětlení. Prosím o komentář, proč byly 

ty které stopovací látky použity. Bylo to motivováno hydrogeologií té které lokality 

nebo pouhou dostupností výsledků? 

5. Na straně 86 uváděný termín „omočený profil“ se mi zdá být nevhodný. V případě 

profilu bych doporučoval termín „průtočný profil“. Pojem „omočený“ se používá 

v případě „omočeného“ obvodu. 

6. Na straně 87 není dostatečně popsána rovnice 5.2 a následně i Tab. 5.11.  

7. V celé práci jsou tabulky velmi nevhodně popisovány na konci tabulek. 

8. Velmi oceňuji rozsáhlou literární rešerši. Na druhé straně musím upozornit na 

mnoho nedostatků v ní obsažených: odkazy nejsou alfabeticky řazeny, některé 

odkazy v textu zmíněné nejsou v seznamu literatury (cca 6x: Mohrig a Alexander, 

1986; Bruthans, 2004; Ford a Williams, 2007; Field, 1999; Dvořák, 1994; Kässe, 

1998; Tišnovská, 1999). U některých citací je různý rok uváděný v textu a seznamu 

(Malásek, 1956 vs. 1965; Valdes et al. 2005 vs. 2006). Na druhou stranu některé 

tituly v seznamu literatury nejsou v textu zmiňovány (např. Včíslová, 1980; 

Vejludek et al., 1991). Jiné tituly (např. Labat et al., 2000) jsou v seznamu uváděny 

duplicitně. 

 

Sumární hodnocení práce 

Předložená práce se zabývá aktuální tématikou, která bude nabývat na významu nejen při 

realizaci opatření při zajišťování kvalitní pitné vody z podzemních zdrojů, ale také při 

zavádění adaptačních opatření pro odstranění znečištění zdrojů dotčených intenzivní 

průmyslovou a zemědělskou činností. 

Má-li být adekvátně posouzen význam a úroveň  výzkumné práce, kterou Mgr. Vojtěchová v 

rámci přípravy doktorské disertační práce vykonala, je namístě zvažovat v tomto případě její 

hodnotu ze dvou hledisek. A sice: 

 odborný metodický  přínos, 

 uplatnění v praxi. 

Dřív než se zmíním o těchto  aspektech posuzování práce, je vhodné předeslat, že jde o práci 

tématicky a obsahově velmi rozsáhlou a lze konstatovat, že v rámci daného časového 

intervalu bylo realizováno mnoho různorodých aktivit. 

Mám za to, že na práci jako celku, se pozitivně projevují dvě okolnosti: za prvé  bezprostřední 

spojitost tématiky, kterou se zpracovatelka zabývala s aktuálními problémy vodních zdrojů a 

za druhé těsná spojitost tématiky její disertační práce s výzkumnou činností školícího 

pracoviště. 

 

Odborný  metodický  přínos 

Za významné přednosti dané práce považuji dvě skutečnosti, charakteristické pro předkládané 

rozbory a závěry: 
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 permanentní snaha systematicky utřídit, hodnotit a objasnit okolnosti, za nichž lze 

identifikovat  příčiny rozdílné proměnlivosti vodního režimu ve strukturách s odlišnou 

konfigurací geologického prostředí, 

 úsilí věnované souběžně a/nebo v návaznosti výstupům údajů z historických dat 

monitoringu, vlastním měřením a stopovacím zkouškám, a analýzám, v kterých 

zaujaly významné místo analýzy, v nichž byla  v široké míře uplatněna hodnocení s 

využitím tří rozdílných metod  zpracování hydrologických dat: výtokové čáry, čáry 

překročení a autokorelace.  

Výsledné parametry  těchto charakteristik tvoří při fundovaném zvažování okolností, z nichž 

byly tyto údaje pořízeny, jsou cenným souborem dat; tento poměrně náročný aparát, který se 

týká  proudění podzemní vody ve zvodnělé vrstvě s  nestacionárním prouděním byla tématika, 

které je věnována významná pozornost. 

Za podstatné považuji, že provedená šetření jsou založena na řadách numerických údajů, které 

ilustrují realističnost předpokladů pro formulovaní závěrů. To se týká jmenovitě kap. 4 a 5, v 

nichž je uvedeno množství grafů a tabelárních sestav, jež bylo možné  využít při posuzování 

rozmanitých reálných situací. Věcná správnost se jeví jako ověřena. Závěry, testované na 

souborech obsáhlých a různorodých dat - viz zejména kap. 4 - ověřují platnost,  uplatnitelnost 

a konzistentnost diskutovaných  závislostí v podmínkách „reálného světa“. 

Koncepčnost a perspektivnost nástrojů testovaných v rámci dané práce se projevuje podle 

mého názoru nejlépe tím, že byla v rámci jednoho komplexu analyzována řada rozličných 

podmínek a situací.  

Souhrnně lze konstatovat, že pokud jde o teoretické přínosy, je rozmanitost problémů,  které 

byly  předmětem zájmu,  svědčící  o erudici Mgr. Vojtěchové a zároveň ilustrující znalost  

priorit,  resp. potřeb praktických úloh. 

 

Uplatnění v praxi 

Zmínky o numerických experimentech a výsledcích srovnání výpočtů s měřeními v lokalitách 

s významnými zdroji podzemní vody naznačují, možnosti širšího uplatnění. Pracné a náročné 

výsledky vyúsťují do poznatků v praxi uplatnitelných s významnou možností určitých efektů. 

To ostatně platí o celé sféře, jež se souhrnně označuje jako hydroinformatika, do jejíhož 

rámce lze dynamiku zdrojů podzemní vody zařazovat.  Numerická hodnocení jsou jistě 

účelným prostředkem pro poznání této zvolna proměnlivé avšak silně ovlivnitelné 

komponenty vodního režimu. 

Z hlediska perspektiv rozvoje a využití vodních zdrojů je namístě konstatovat, že i když se 

daná tematika vzhledem ke své příslušnosti k hydraulice podzemních vod, zabývá především 

tzv. nasycenou zónou, lze předpokládat možnosti jejího uplatnění i v souvislosti s 

hodnocením antropogenních účinků . 

 Vytváří  základ pro komplexní pojímání problematiky, v němž se budou ve vyšší míře 

uplatňovat postupy založené na numerických metodách a modelování, resp. při dostupných 

GEO-GIS údajích a na počítačových řešeních. 

Řešení se realizuje prostřednictvím počítačových simulací za pomoci grafických výstupů a 

podobných prostředků. Proto vytváří předkládaná práce nepochybné předpoklady. Seznámení 

s těmito přístupy  zvyšuje pravděpodobnost úspěšného uplatnění v praxi. 
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Závěrečné zhodnocení 

Mgr. Vojtěchová předloženou prací prokázala schopnost tvořivé výzkumné práce, která 

přináší potenciální možnosti pro praxi a předpoklady pro  uplatňování ve vlastním oboru a v 

navazujících disciplinách. Způsob prezentace ukazuje na oprávněné předpoklady pro příznivé 

působení zpracovatelky v praxi a schopnost jasného seznámení potenciálních zájemců se 

získanými výsledky.  

Doporučuji předloženou práci Mgr. Vojtěchové přijmout a v rámci řízení schválit jako 

úspěšnou a dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že se jedná z hlediska výzkumného i praktického  

o práci významnou. 

 

 

V Praze dne 1. září 2010 

 

 

 

 

  ------------------------------------------------------ 

 

  Ing. Miroslav Tesař, CSc. 


