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Oponentní posudek bakalářské práce 
 
Martina Hanušová:  Přirozené vývěry podzemních vod (2012) 
 
 
 
 Tento oponentní posudek jsem vypracoval na základě žádosti Ústavu hydrogeologie, 
inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

 Jako podklad k oponentnímu posouzení jsem obdržel jeden výtisk bakalářské práce. 

 V souladu se žádostí je posudek rozdělen na 6 bodů, tedy na posouzení splnění zadání 
práce, posouzení využití dostupných materiálů, posouzení odlišení převzatých poznatků od 
vlastních výsledků autora, posouzení obsahové a formální stránky práce, požadavky na 
provedení oprav a doporučení k obhajobě práce. 

 

1. Splnění zadání, tak jak je formulováno v úvodu práce 
 Zadání bakalářské práce je formulováno v úvodu, tedy „shrnutí poznatků o různých 
typech pramenů podzemní vody, o jejich klasifikaci, a uvedení informací o historicky 
největším pramenu na území České republiky v Mělnické Vrutici“ a „shrnout dostupné 
poznatky do ucelené práce“. Zadání bylo v obecné rovině splněno, nelze však konstatovat, že 
vyčerpávajícím způsobem. 

 Popis typů pramenů je poměrně obecný, pojatý více populárně-naučnou než vědeckou 
formou. Místy však práce působí neuspořádaně, bez zřetelné struktury a tématické linie. 
Jednotlivým typům pramenů je věnován rozdílný prostor. 

 Popis okolí Mělníka a Mělnické Vrutice je poměrně obsáhlý v obecné charakteristice 
území, vývěry podzemních vod této dobře prozkoumané lokality jsou však popsány jen 
stručně.  

 

2. Využití a citace dostupných podkladů a materiálů, potřebných pro bakalářskou práci 

 Bakalářská práce je založena převážně na české a anglické literatuře obecného 
charakteru. Odborné články jsou citovány jen okrajově. 

 Většina textu bakalářské práce je upravena podle jednoho nebo dvou zdrojů pro 
příslušný odstavec. Některé pasáže textu jsou nápadně podobné textům internetové 
encyklopedie Wikipedia. Autorka se nezabývá porovnáním možných rozdílných názorů na 
popisovanou problematiku. 

 Autorka v části popisující okolí Mělníka a konkrétní lokalitu Mělnická Vrutice 
nevyužívá dostupné údaje lokálního charakteru, zejména z archivu posudků a vrtů Geofondu a 
Vysvětlivek k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 
příslušných listů, které by v poměrně malé zájmové oblasti jistě mohly poskytnout 
podrobnější obraz o popisované problematice i v rozsahu bakalářské práce. 

 Citace převzatých údajů není v rámci bakalářské práce sjednocena. Za chybu považuji 
časté uvádění citací za tečkou mimo větu, případně mezi odstavci. Není tak jasné, zda se 
uvedený zdroj vztahuje k předchozí nebo následující větě, případně odstavci (viz. např. 
kapitola 5, str. 18). U některých zdrojů je v textu uveden pouze první autor. 



Mgr. Tomáš Lipanský - Oponentní posudek bakalářské práce:  
Martina Hanušová: Přirozené vývěry podzemních vod (2012) 
 

strana 2 / 3 

 V seznamu literatury jsou uvedeny některé zdroje, které nejsou citovány v textu 
bakalářské práce (Hester a Harrison 2011, Jandora et al. 2011, Karamouz et al. 2011, 
Nelson 2011, Žák et al. 2001). V seznamu je dvakrát uvedena práce Hanzela (1984).  

 Některé zdroje použité v textu práce nejsou uvedeny v seznamu literatury - Daňková 
(str. 6), „Technická studie...“ (str.7), Toman 2004 (str. 16), Jandora 1970 (str. 33), Hynie (str. 
37). Některé internetové zdroje použité v textu také nejsou uvedeny v seznamu literatury. 
V přílohách není uveden zdroj převzatých materiálů. 

 U některých zdrojů je v textu a seznamu literatury uveden jiný letopočet (Kříž 
1988/1977, Kresic 2009/2008, ), u jednoho zdroje letopočet chybí (Hamill). 

 Uvedení jmen autorů v seznamu literatury není jednotné (srv. např. první tři zdroje 
v seznamu, str. 42).  

 Proti předchozí verzi práce, předložené k obhajobě v září 2011, byly u identického 
textu za některými odstavci změněny citace, u některých odstavců byly doplněny citace 
dalších autorů. 

 

3. Odlišení převzatých poznatků a materiálů od vlastních výsledků autora 
 Bakalářská práce dle zadání shrnuje formou rešerše dříve zjištěné skutečnosti, vlastní 
výsledky autorky neobsahuje. 

 V případě některých tvrzení chybí uvedení zdroje, není tedy jasné, zda se jedná 
o převzatý údaj nebo syntézu autorky. Při použitém způsobu uvádění zdrojů na konci 
odstavců není možné v textu rozlišit tvrzení jednotlivých autorů. 

 

4. Posouzení obsahové a formální stránky práce 
 Po obsahové stránce podává bakalářská práce obecný přehled možných typů 
přirozených vývěrů podzemních vod. Po formální stránce je práce pojata více populárně-
naučně než vědecky. Některé pasáže práce navozují dojem mluveného slova. 

 Předložená bakalářská práce obsahuje český a anglický abstrakt. Jazyková úroveň 
anglického abstraktu není vysoká. 

 Práce je členěna na 9 kapitol vlastního textu, dále obsahuje seznam použité literatury, 
seznam obrázků a 3 vevázané přílohy. 

 

 V úvodu (str. 1) je formulováno zadání a cíl práce. Obecně jsou popsány využité 
podklady. 

 V kapitole 2. Pramen (str. 2) jsou popsány různé aspekty vzniku pramenů a některé 
vlastnosti pramenů. Členění však nemá zřetelnou logickou strukturu. 

 Kapitola 3. Pozorovací síť pramenů ČHMÚ (str. 6) popisuje vznik a vývoj pozorovací 
sítě podzemních vod ČHMÚ. Velký prostor je věnován síti pozorovacích vrtů, projektu 
rekonstrukce sítě a obecnému zpracování sledovaných dat. Prameny jsou zmíněny jen 
okrajově. Použitá mapa hydrogeologické rajonizace (obr. 4) nemá zřejmý vztah k tématu 
práce. Zobrazený „současný“ a „navrhovaný stav“ pozorovací sítě ČHMÚ (obr. 5 a 6) není 
aktuální vzhledem k již dokončenému projektu rekonstrukce sítě. 
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 Kapitoly pojednávající o jednotlivých typech pramenů (kap. 4-6, str. 11-32) nemají 
jednotnou strukturu. Příkladům ze zahraničí i České Republiky je věnován velmi rozdílný 
prostor. Na str. 26 je u jáchymovských vod chybně uvedena velikost i jednotka radioaktivity 
(Bq místo Bq/l). 

 Zajímavými body práce jsou vysvětlení původu běžně používaných termínů jako 
artéská studna (str.15), ponor (str. 18) nebo gejzír (str. 29), autorka však neuvádí zdroje. 

 Kapitola 7. Vydatnost pramenu popisuje obecně a spíše útržkovitě měření a změny 
vydatnosti pramenů. Stručně je popsáno hodnocení vývoje vydatností pramenů Českým 
hydrometeorologickým ústavem. Na obrázku 24 (str. 35) je chybně uveden letopočet - 
prosinec 2012. 

 Popis okolí Mělníka a Mělnické Vrutice (kapitola 8, str. 36-40) je poměrně obsáhlý 
v obecné charakteristice území, vývěry podzemních vod této dobře prozkoumané lokality jsou 
však popsány jen stručně. Autorka nevyužívá dostupné údaje lokálního charakteru (např. 
provedené průzkumy) které by v poměrně malé zájmové oblasti jistě mohly poskytnout 
podrobnější obraz o popisované problematice i v rozsahu bakalářské práce. Kapitola je 
doplněna topografickou mapou s vyznačením sledovaných pramenů (obr. 26), mapou vrtné 
prozkoumanosti (obr. 27) a v příloze geologickou a hydrogeologickou mapou.  

 V závěru (str. 41) jsou konstatovány problémy s vyhledáním literatury a překladem 
cizojazyčných titulů a další úskalí vzniku předložené práce. 

 

 Autorka na několika místech používá neobratné výrazy, např. „Leží v depresi 
krušnohorské elevace“ (str. 26), „Jako další naprosto odlišný typ termálních vod uvádím 
Jáchymov.“ (str. 26), „...který je výlevem variského vulkanismu“ (str. 27), „Vydatnost 
pramene se provádí pomocí měření“ (str. 33).  

 Nedostatkem práce jsou občasné překlepy, gramatické chyby a ponechání 
jednopísmenných předložek na konci řádků. Tyto formální chyby mohou svědčit 
o nedůslednosti kontroly práce před tiskem. 

 
  

5. Požadavky na provedení oprav 

 Předložená bakalářská práce nevyžaduje provedení oprav. 

 
 
6. Doporučení k obhajobě práce 
 Bakalářskou práci Martiny Hanušové „Přirozené vývěry podzemních vod“ doporučuji 
k obhajobě, s klasifikací dobře. 

 

 

 

 

V Praze, 13. 6. 2012      Mgr. Tomáš Lipanský 


