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Cílem práce je vyhodnocení dat z monitorovacích objektů v okolí stavby metra A. Monitorovacími 

objekty jsou vrty, prameny, štoly a povrchový tok. Byly v nich prováděny analýzy chemismu 

i izotopové analýzy, u vrtů byla sledována výška hladiny. Výsledkem by tedy měl být komplexní 

pohled na zájmovou oblast z hydrogeologického hlediska. 

Struktura práce je logická a jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. Rešeršní část obsahuje 

charakteristiku oblasti, popis monitorovacích objektů a využití izotopů v hydrogeologii. Následuje 

stručná kapitola věnovaná metodice a kapitoly věnované zpracování dat (hodnocení fyzikálních 

veličin, chemismu vod a izotopového složení). V kapitole věnované metodice by bylo vhodné popsat 

podrobněji všechny použité postupy týkající se statistiky. 

V citacích použité literatury jsou dvě následující chyby: 

- Gat (2010) na straně 9: chybějící citace v seznamu použitých zdrojů 

- Čurda (2006): dva zdroje z téhož roku by měly být odlišeny písmeny „a“ a „b“ na konci citace 

Z formálního hlediska působí práce lehce nepřehledně, protože začátky kapitol nejsou výrazně 

odděleny. Gramatické chyby a překlepy se téměř nevyskytují. 

V práci převládá rešerše, výsledky měření působí trochu jako okrajová záležitost. Je to 

pravděpodobně způsobeno tím, že nebyla prokázána žádná významnější statistická závislost mezi 

daty nebo v případě izotopů nebyly k dispozici dostatečně dlouhé časové řady. Práce je také 

všeobecná a nebylo asi možné zaměřit se na určitou metodiku podrobněji.  

Výsledkem je dobrý přehled geologie a hydrogeologie studované oblasti včetně chemismů vody 

z různých geologických formací a přibližného odhadu její střední doby zdržení. 

 

Bakalářská práce se nespecializuje na určitou metodiku, jak to u bakalářských prací bývá, výsledky 

výzkumu nejsou průkazné a nezabývají se problematikou do hloubky. Zároveň obsahuje velmi 

podrobnou rešeršní část. Její záběr je tedy velmi široký a studentka se musela seznámit s velkým 

množstvím hydrogeologických metod a celou řadou publikací. Práce svým rozsahem téměř přesahuje 

rozsah určený pro bakalářské práce a její provedení obsahuje minimum chyb. 

Doporučuji proto práci k obhajobě s hodnocením výborně. Výsledné hodnocení závisí na průběhu 

obhajoby. 

V Praze, 7.9.2012 

Mgr. Iva Kůrková 


