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Oponentní posudek diplomové práce 

Zdenka Slabá: Interakce mezi povrchovou a podzemní vodou v nivě řeky Lužnice 

 

Diplomová práce byla zadána na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité 
geofyziky PřF UK, vedoucím diplomové práce byl Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. 

Práce má 50 stran vlastního textu, který je logicky strukturován do 7 kapitol. V dalším textu 
se věnuji postupně jednotlivým částem práce. 

Z obecných připomínek týkajících se celé práce mohu zmínit tyto: 

 Většina obrázků a tabulek nemá na sebe odkazy v textu. 

 Ve všech obrázcích a mapách s izoliniemi postrádám uvedení kroku, v jakém jsou 
izolinie konstruovány. 

Abstrakt 

Součástí abstraktu bývá obvykle i stručné uvedení výsledků práce, předložený abstrakt 
hovoří jen o struktuře a náplni prací. 

Překlep: Univerzity Karlovy 

1. Úvod 

Srozumitelně jsou uvedeny cíle práce. 

Překlep: 0,6 km2 

2. Postup 

Jde o kapitolu shrnující použitou metodiku prací. Ta je zde stručně shrnuta, nicméně některé 
formulace nejsou příliš srozumitelné bez dalšího vysvětlení, např.  

 „rozhodla jsem se některé charakteristiky prostředí získat v terénu osobně“ – jak?, 
které?  

 „Z rešerše vyplynulo, že hydraulický model zřejmě není nejvhodnějším způsobem, jak 
problematiku proudění v nivě řešit.“ – proč? Jaký byl zvolen jiný postup?  

 „část je založena na vlastních nápadech“ – kterých?  

Některé z těchto formulací jsou později pochopitelné z dalších částí textu DP. 

 

3.1. Charakteristika oblasti 

Chybí kapitola 3.1.1., pravděpodobně jde jen o formální chybu číslování kapitol.  

U obr. 1 není uveden odkaz na převzatý topografický podklad (a podobně i topografická 
mapa v příloze 1 a 2, a obrázek 8 v kap. 4) 

Překlep v kap. 3.1.3. : V Jihočeském kraji… 
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V tabulce 1 chybí teploty ze stanice Hranice, nejde tedy o porovnání srážek a teplot, ale jen 
srážek. 

V kap. 3.1.6. Hydrogeolgoické poměry se často používají neurčité výrazy o kvantitativních 
vlastnostech prostředí – výborná propustnost, vysoká propustnost, snížená propustnost 
apod. bez jakýchkoliv konkrétních hodnot koeficientu hydraulické vodivosti. Uvítal bych proto 
aspoň řádové hodnoty K jednotlivých skupin hornin. Pod písmenem e) je nevhodné označení 
nepropustných hornin – správnější by bylo označení např. horniny málo propustné. 

Pro bilanci území je důležitá informace na konci kapitoly o infiltraci až 50% srážek, bohužel 
tento údaj postrádá odkaz, nemohu tedy hodnotit jeho věrohodnost. 

3.2. Charakteristika lokality 

V kapitole 3.2.1. je podrobně popsána přístupnost lokality i jednotlivých monitorovacích 
bodů, bez podrobné mapky či znalosti terénu je ale celý text prakticky nesrozumitelný a 
z hlediska cílů práce i zbytečný.  

Na straně 11 je uvedena hydraulická vodivost v risské terase hodnotou 10-8 m/s – 
podotýkám, že jde o hodnotu charakteristickou pro horniny s extrémně nízkou propustností, 
charakteru hydrogeologického izolátoru. J proto otázka, zda jde o správnou hodnotu, nebo je 
třeba upřesnit, v jakém litologickém prostředí zkouška probíhala (např. v místě s převažující 
aleuropelitickou složkou fluviálních sedimentů?). Z formulace také není patrné, zda 
studentka sama prováděla slug testy, zda je vyhodnocovala, anebo jen převzala vypočtené 
hodnoty. 

Na straně 12 je nepochybně nesprávný odkaz Ložek 1925, správně má být pravděpodobně 
1973. 

3.3. Úvod do problematiky interakce mezi řekou a podzemní vodou 

Jde o obecně zaměřenou kapitolu kompilačního charakteru bez zjevné vazby na konkrétní 
lokalitu. Je otázka, zda takováto kapitola vůbec patří do diplomové práce, spíš bych uvítal 
aplikaci zmíněných obecných poznatků a zásad na konkrétní situaci zpracovávaného území. 

4.1. Práce v terénu – 1. etapa 

Kapitola obsahuje práce vesměs provedené před zahájením diplomové práce, jde tedy 
pravděpodobně o převzaté údaje. Popis chování hladin a jejich interpretace je proveden jen 
v bazální popisné rovině, bez snahy o sofistikovanější vyhodnocení. 

Překlep strana 18: „jsou é hodnoty“ 

4.2. Práce v terénu  - Vlastní práce v terénu 

Podkapitoly jsou chybně číslovány jako 4.1.2. a 4.1.3. 

První část kapitoly popisuje provedené slug testy. Bohužel z popisu průběhu testů nevyplývá 
vysvětlení různých neočekávaných výsledků. Bohužel slug testy mají z metodického hlediska 
značné nevýhody, které autorka neuvádí, a které se pravděpodobně mohly podílet na 
diskutabilnosti jejích výsledků. Jde především o značný vliv vlastní sondy na výsledky 
hydraulického testu, tedy pokud její technický stav nebyl plně vyhovující (např. z hlediska 
odporu na plášti), mohl zásadním způsobem zkreslit dosažené výsledky. Hydraulické 
parametry reprezentují okolí, ovlivněné hydraulickým zásahem, použití dvojnásobného 
množství nálevu tedy jistě má větší dosah do okolí testované sondy a tedy reprezentuje větší 
okolí vrtu a také větší nárůst počáteční hladiny; je tedy logické, že jsou zjištěny různé 
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hodnoty při různém objemu nálevu. Dalším metodickým problémem je u tohoto nálevového 
slug testu nárůst hladiny do původně nesaturované zóny – takže hrozí riziko, že bude 
částečně testována i nesaturovaná zóna, pokud není sonda speciálně vystrojena jen pod 
hladinou podzemní vody. 

Nestandardní průběh zkoušky ve vrtu HP_LB_T není nijak vysvětlen, výsledky naznačují 
prakticky velmi omezenou propustnost buď vlastní sondy, anebo okolního prostředí v místě 
otevření sondy. V textu jsem bohužel nikde nenašel informaci o výstroji použitých sond, resp. 
o jejich otevřeném úseku. V tabulce 6 je sice uveden parametr L, ale nevím, co znamená, 
zda, zda je to tedy hodnota odpovídající ustálené hladině nebo hladině ovlivněné nálevem. 

Druhá část kapitoly uvádí výsledky měření konduktivity a snahu o vertikální vyhodnocení 
výsledků. Je třeba konstatovat, že tento pokud byl asi předem určený k nezdaru, vzhledem 
k mělkosti vrtů a omezeným technickým možnostem karotážní techniky pro studentku.  

5.1. Intepretace dat - Interakce mezi řekou Lužnicí a její nivou 

Na obr. 10 až 12 jsou uváděny 3 profily. V příloze 2 se mi podařilo nalézt lokalizaci horního a 
dolního profilu, nikoliv ale spodního profilu. Bez znalosti umístění profilu jsou uvedené grafy 
bezcenné.  

Škoda, že si autorka nedala práci s vynesením přesnější křivky terénu v uvedených profilech. 
Snazší by pak byla interpretace. 

Nerozumím úvaze autorky na straně 32, kde z faktu hladiny podzemní vody nad úrovní 
terénu vyvozuje závěr, že prostředí nivy je dotováno z řeky. Nevím, jak by to bylo možné, 
aby se řeka takto tlakově projevovala. Spíš půjde o lokální napjatost poříční zvodně vlivem 
stropního izolátoru povodňových hlín, případně lokální drenáž vody z vyšších teras nebo 
podloží. Autorka také nevysvětluje, proč je na horním profilu v terasách voda několik metrů 
pod hladinou v řece – buď zde dochází k poklesu hladiny vlivem odběru anebo je zde nižší 
drenážní báze než je povrchový tok. 

Obr. 13 poskytuje zajímavou informaci o směrech proudění podzemní vody za různých 
stavů, bohužel šipky nejsou vždy důsledně vedeny kolmo na tyto ekvipotenciály; je přehnané 
tyto šipky nazývat proudnicemi, pak by jejich konstrukce musela být mnohem pečlivější, 
musely by zahrnovat celý obrázek a být konstruovány v síti společně s ekvipotenciálami.  

K obr. 14 – úseky transientního a paralelního proudění budou jistě záviset na stavu hladin 
povrchových i podzemních vod. Znázorněná situace tedy zobrazuje konkrétní stav v daném 
hydrologické situaci, kterou by tedy bylo vhodné definovat. 

Odkaz na obr. 13 na straně 34 má být spíše odkazem na obr. 14. 

5.2. Interpretace dat - Problémy modelu a úvahy o jejich řešení 

Kapitola shrnuje různé problémy a těžkosti s aplikací numerického modelu v daných 
podmínkách. S uvedenými myšlenkami lze souhlasit, numerický model v takovémto prostředí 
je značně složitá věc, která si vyžaduje přístup zkušeného odborníka, řadu dodatečných 
parametrů prostředí, a mnohdy i několik vzájemně spolupracujících modelovacích nástrojů. 
V kapitole postrádám trochu závěr, že z uvedených důvodů bylo od modelu v diplomové 
práci upuštěno.  

5.3. Interpretace dat - Korelace změny hladiny v nivě se změnou hladiny v řece 

K dané kapitole mám jen jednu poznámku – do korelačních schémat by bylo potřebné zavést 
i vztah se srážkami, s nimiž mají obvykle mělké podzemní vody hodně úzký vztah, a tento 
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vliv může komplikovat zjednodušený pohled na systém řeka-poříční voda. A jak částečně 
píše sama autorka, další komplikující faktory jsou heterogenita kvartérního prostředí, i 
nejasný vliv okolních hydrogeologických struktur (vyšší terasy, podloží apod.). 

5.4. Interpretace dat – Bilance průtoků 
5.5. Intepretace dat - Změna objemu vody v nivě 

Na straně 42 se uvádí převzatá pórovitost 28%, se kterou je dále pracováno. Protože jde o 
zásadní parametr pro následné výpočty a závěry, uvítal bych diskusi, zda jde o hodnotu 
odpovídající skutečnosti, zda jsou nějaké jiné hodnoty ke komparaci apod. 

6. Závěr 

Překlep na straně 46: proudění 

7. Použité podklady 

Opakuje se chyba s citací Ložka (1973), jak už je chybně uvedena v odkazu v textu. 

Použitá webová stránka je nesprávně citována – chybí název instituce (ČHMÚ), název 
využitého materiálu, a datum stažení dat. 

Přílohy 

Grafy hladin a srážek v příloze 3 by si zasloužily podrobného vyhodnocení získaných 
časových řad. 

Závěrečné hodnocení 

Předložená diplomová práce splnila požadavky kladené na diplomovou práci na závěr 
magisterského stupně studia. Studentka osvědčila schopnost samostatné tvůrčí práce 
s hydrogeologickými daty na magisterské úrovni. V práci jsou většinou dobře oddělené 
vlastní práce od prací převzatých. Určité metodické nedostatky při vyhodnocování 
hydraulických dat jdou na vrub nezkušenosti studentky, vypořádání s nestandardními 
výsledky slug testů bych ale očekával na trochu vyšší úrovni. V diplomové práci je 
shromážděno velké množství dat, z nichž ne všechna jsou vyhodnocena (např. kap. 4.1.). 
Některé kapitoly považuji za celkem zbytečné, že byly do práce zařazeny, např. kap. 3.3. 
nebo 5.2. 

Formální nedostatky se omezují na několik překlepů, často absentující odkazy na obrázky a 
tabulky, a několik chyb v citacích. 

Do Errata je třeba doplnit: 
– citaci topografických podkladů 
– lokalizaci spodního profilu z obrázků 10 až 12 
– oprava citace Ložka (1973) a webové stránky ČHMÚ 

Předložená diplomová práce má standardní odbornou úroveň, doporučuji ji přijmout a 
ohodnotit stupněm velmi dobře.  
 
V Praze, 11.9.2011 
 
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. 
jvdatel@gmail.com 
mobil 604 381 243 
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