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Oponentní posudek bakalářské práce 

 

Veselá Michaela (2012): Minerální vody františkolázeňské oblasti 

 

Bakalářská práce byla zpracována na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a 

užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucím BP byl 

doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. 

Práce se zabývá regionálně hydrogeologickou problematikou výskytu minerálních a 

léčivých vod v oblasti Františkových Lázní. Práce má 31 stran vlastního textu a 4 

titulní strany. Je logicky členěna do 8 kapitol, psána zajímavým srozumitelným 

textem, ve standardní grafické úpravě.  

Pravděpodobně na vrub méně pozorné závěrečné korektury textu jde několik 

překlepů a drobných gramatických chyb, kterých jsem si v textu všiml, jmenovitě je 

ale neuvádím, nejde o vážné chyby (často nesprávné použití čárek ve větách) a 

neovlivňují srozumitelnost textu.  

Dále uvádím připomínky a poznámky k textu, jak jsem si jich všiml při studiu práce: 

Anglický název BP – je neobvyklé překládat jen část českého názvu Františkovy Spa 

Anglický abstrakt dosahuje jen podprůměrné jazykové úrovně, jsou tam i zřejmé 

chyby (the thesis deal, the chapter introduce). 

Ad 1. Úvod  

V textu je odkaz na obr. 1.1., obrázek je ale označen jen 1. 

Nepřesná formulace – o rezervaci Soos se nezmiňuje poslední kapitola práce, ale 

dokonce až čtvrtá kapitola od konce. 

Ad 2.1. odkaz na Springorum je chybně uveden jako Springorium, podobně jméno 

není správně napsáno ani v seznamu literatury a totéž v kap. 3.2. 

Vildštejnské souvrství a Vonšovské souvrství – názvy souvrství a dalších 

geologických jednotek (na rozdíl od geografických názvů) se v češtině nepíší 

s velkým písmenem, což je v jiných případech v práci dodržováno. 

Ad 2.2.  

Věta o lázeňském trojúhelníku patří spíše do popularizující literatury. 

Ad 3.  

Západočeský kraj se píše s velkým písmenem. 
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Nevhodný termín „obsažení“, vhodnější by bylo spíše slovo obsah. 

Uváděné rozdíly ve vydatnosti vlivem zemětřesení 1985-86 bych uvítal konkrétněji 

rozvedené, protože tyto informace mohou mít zásadní význam pro výzkum původu 

zdejší minerální vody a zajištění její optimální ochrany.  

(Ambrož, Laboutka a Kolářová) – není zřejmé, zda jde o odkaz, citovanou součást 

textu, nebo jen výčet autorů. 

Na straně 8 je uvedena obecná adresa http://portal.gov.cz státní správy, 

nepoužitelné pro vyhledání původního zdroje – jde o identický odkaz na podrobnější 

citaci podobné webové stránky v seznamu zdrojů?  

Ad 3.2.  

První věta: Šlo původně o rašeliniště nebo slatiniště ? Chybí definice rašeliny, 

v jakém smyslu tento pojem autorka používá, protože termín je různě používán 

v balneologii, pedologii, geologii apod. 

Obr. 2: Ze serveru mapy.cz byl převzat jen podklad nebo kompletní obrázek i s čísly 

pramenů? Předpokládám, že obrázek upravila autorka, bylo by proto vhylo by proto 

vhodné k odkazu uvést, že z něho byl převzat pouze mapový podkald, nikoliv celý 

obrázek. Nerozumím, proč prameny 1-20 jsou vpravo, a prameny 21-23 uvnitř 

obrázků v legendě. 

Pramen Adler – nevhodná formulace k obr. 3 „zachycení vrtu“. Obrázek ukazuje 

pramenní vázu nad vrtem, který zachytil pramen Adler, takže spíše zachycení 

pramene ? 

Tab.1 a 2, kap. 3.3. a 3.4. – tabulky s množstvím čísel o složení a režimu vod – jako 

zdroj je neobvykle uváděno ústní sdělení – celkem si nedovedu představit ústní 

sdělení několika set číselných údajů, autorka nepochybně vycházela z nějakého 

předaného materiálu, který by bylo vhodné ocitovat.  Tabulky zahrnují navíc bez 

vysvětlení jen 20 z 23 (24) uváděných pramenů. 

Ad 4.  
Formulace “Často dochází ke ztrátě pramenů…“ pravděpodobně autorka nemyslí 
vážně, to by byl velmi alarmující fakt, který by si vyžadoval neprodlený zásah. 
 
V kap. 4 je málo zdůrazněn význam ochranných pásem v kvantitativní ochraně zdrojů 
léčivých vod. Není také z textu patrné, která ochranná pásma Františkových Lázní 
jsou platná, zda ta z roku 1959, tedy OP I. až III. stupně, anebo novější OP I. a II. 
stupně podle zákona 164/2001 Sb., která jsou v textu kapitoly z obecného hlediska 
podrobně charakterizována. 
 
Ad 5.1. - diskutované postvulkanické jevy, tzv. mofety, nejsou u nás až tak běžné, 
bylo by vhodné je v textu definovat. 
 

http://portal.gov.cz/
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Ad 5.2.  – v kapitole je použit termín bikarbonátový, i když v předchozím textu se 
používá termín hydrogenuhličitanový. Méně znalý čtenář by mohl být uveden 
v pochybnosti, že se jedná o odlišné věci. 
 
Ad 5.3. - kapitola není vhodně nazvána, prameny se asi nevyužívají, jsou jen 
zachyceny. 
 
Obr. 10 – jde o sken mapy jen s uvedeným textovým měřítkem 1:10000 – autorka by 
měla potvrdit, že nezměnila původní velikost obrázku a že tedy měřítko platí. 
 
Ad 7. Diskuse  
V práci kolísá počet diskutovaných pramenů – v tab. 1 a 2 je jich 20, na obr. 2 a 
následném seznamu je jich 23 a v diskusi se hovoří o 24 pramenech,a  tyto 
disproporce nejsou jasně vysvětleny. 
 
Kapitola Diskuse se prakticky týká jen jedné okolnosti, a to je privatizace a 
decentralizace využívání pramenů a s tím spojených obtíží při získávání dat. 
K odborné hydrogeologické problematice, k sebraným a intepretovaným datům (např. 
k využívání pramenů, jejich vlastnostem, ochraně apod.) jakákoliv diskuse chybí.  
 
Ad 8. Seznam použité literatury  
Jednotlivé citace nemají stejnou formu a podrobnost, např. u Recka je pouze název a 
vročení, zatímco jinde je řada dalších údajů (vydavatel, místo vydání aj.), někde je 
uvedeno i ISBN příp. ISSN, jinde chybí, někde je uveden počet stránek, jinde tento 
údaj chybí.  
 
Upozorňuji také na fakt, že v seznamu použité literatury je uvedeno jen 7 
cizojazyčných zdrojů, tímto práce nesplňuje požadavek dle studijních plánů 
(„karolinka“)pro obor HPZ, kde se požaduje min. 10 cizojazyčných zdrojů. 
 

Závěrečné hodnocení práce: 
 
Splnění zadání – práce svým obsahem splnila zadání, tak jak je formulováno v 
úvodu práce. 
 
Využití a citace dostupných podkladů a materiálů, potřebných pro bakalářskou 
práci – autorka měla jistě snahu využít maximum podkladů, které byly dostupné. 
Práce je regionálně zaměřena, proto zahraniční zdroje jsou minimální, cizojazyčné 
zdroje jsou z větší části mezinárodně publikované práce českých autorů, případně 
německé práce týkající se dané oblasti. 
 
Odlišení převzatých poznatků a materiálů od vlastních výsledků autorky - 
bakalářská práce dle zadání shrnuje formou rešerše dříve zjištěné skutečnosti, 
vlastní výsledky a závěry práce neobsahuje. Převzaté poznatky jsou dobře citovány, 
v problematice se autorka dobře orientuje, místy má snahu i o kritické posuzování 
přebíraných dat. 
 
Požadavky na provedení oprav – nejsou. 
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Většina připomínek se týká dílčích a formálních náležitostí, které by z většiny mohly 
být odstranitelné pečlivou závěrečnou revizí textu. Za nejvážnější připomínku 
považuji prakticky chybějící odbornou diskusi k shromážděným datům, a pak 
nesplnění počtu cizojazyčných publikací.  
 

Z celkového pohledu se domnívám, že bakalářská práce splnila svůj účel, 
prokázala schopnost studentky samostatně odborně pracovat na bakalářské 
úrovni v oblasti geologie a přírodních zdrojů.  
 
Pokud nebude počet cizojazyčných publikací formální překážkou přijetí práce, 
práci doporučuji k obhajobě s ohodnocením velmi dobře.  
 
 
 
V Praze, 14.6.2012 
 
 
 
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. 


