
Oponentský posudek bakalá řské práce 
 
Téma bakalá řské práce:   Střední doba zdržení vody v nenasycené zóně pískovců 
Autor:     Vojtěch Stejskal 
 
 

V předložené bakalářské práci se Vojtěch Stejskal, student Ústavu hydrogeologie, inženýrské 
geologie a užité geofyziky PřF UK v Praze, zabývá střední dobou zdržení vody v nenasycené zóně 
pískovců.  

Pilířem práce jsou analýzy izotopového složení skapové vody v kombinaci se stopovací a infiltrační 
zkouškou a sledování vysychání pískovcového bloku.  

Struktura bakalářské práce: 
V první části student popisuje poměrně přehlednou formou základní transportní procesy. Následuje 
stručná kapitola o stopovacích zkouškách. Dále se zabývá střední dobou zdržení. Nejobsáhlejší 
kapitulou jsou terénní práce. Následuje popis experimentů provedených v laboratorních podmínkách 
a vše ukončuje uspokojivým závěrem. 

Připomínky oponenta: 
- Abstrakt má být stručným výtahem bakalářské práce, není nutné do závorky uvádět detailní popis 

prováděné stopovací zkoušky. V české verzi abstraktu student uvádí řádové výsledné doby 
zdržení, ale opomenul uvést jaké mocnosti se to týká – v anglické verzi je mocnost 1 m.  

- Drobné odlišnosti ve jménech kapitol uvedených v obsahu a následovně pak v textu. 

- Polovina úvodu je věnována obsahu solí versus střední doba zdržení, přestože se k této spojitosti 
dále nevrací. Na druhou stranu v úvodu chybí zmínka o některých provedených pracích. 

- Kapitola „Základní transportní procesy v nesaturované zóně porézního prostředí“ nese příliš 
dlouhý název, i přesto, že student sám následovně uvádí, že všechny níže popsané transportní 
procesy probíhají jak v nenasyceném, tak nasyceném prostředí.  

- Postrádám stručný petrografický popis studovaných pískovců, hrubé odhady efektivní pórovitosti 
a obdobné parametry. 

- U rovnice (1.1) popisuje dvakrát tlakovou výšku. 

- Ujednotit používání typu: a kol. versus et al; cm/hod versus cm hod-1;  

- České popisy grafů a obrázků. 

- Difuzi na str.3 popisuje jako pohyb proti koncentračnímu gradientu, vhodněji by místo proti bylo 
úměrný. 

- Chybí citace: kapitola 2.1. na str.3; 2. odstavec na str.9;   

- V kapitole 2. a 4. uvádí rovnice, kterými se dále ve svých výpočtech nezabývá, naopak u kapitoly 
o stopovacích zkouškách by bylo vhodné základní vztahy uvést. Vzhledem k tomu, že jedním 
z cílů je popsat charakter proudění pomocí stopovací zkoušky, by této kapitole mohla být 
věnována větší pozornost. Obdobně to platí i pro izotopové metody. Student klade důraz na 
obecně známý popis, chybí alespoň zmínka o současných trendech výše zmíněných metod. 

- Běžně používáme termín konduktivita, neboli měrná elektrická vodivost, nikoliv termín měrná 
konduktivita (na str.7), dále pak je lepší zkratka S/cm než studentem uvedený Siemens/cm. 

- Chybí odkaz na čísla obrázků: prvý odstavec na str.10, str.15, 

- Při odběru vzorků pro izotopická stanovení je důležité dávat pozor na vymývání odběrných 
nádobek destilovanou vodou, ta může pro vzorkovanou vodu představovat kontaminant.  

- V rámci terénních prací student popisuje i laboratorní vyhodnocení. 

- Téměř polovinu bakalářské práce představuje detailní popis jednotlivých skapů a způsob 
odebírání vzorků. Formulace vět typu: “Když voda skapávala do místa, kam se kelímek postavit 
nedal, vzepřel jsem ho dřevěným klackem“ na str. 10 nebo „...stabilní tlející vrstvy jehličí, jejíž 
podloží tvoří pravděpodobně skrovná půda“ na str. 21 není vhodná. 

- Design práce dodává místy dojem neúplnosti: volná místa (str.11), kus tabulky na str.14., apod. 

- U obr.7 chybí uvedeno, že čísla na horizontální ose souvisí s předcházející tabulkou, vzájemné 
propojení bodů není logické. 



- Obr. 33 - 35 nepatří do interpretace studentem naměřených dat, jsou to archivní hodnoty δ18O 
převzaté z IAEA. 

- Neúplný popis tabulky 3 na str.32. 

- Popis vody jako „zimní“ a „z podzimu“ je na str.34 zavádějící. 

- Před zahájením stopovací zkoušky byl vzorek pískovce sycen vodou ve snaze vytvořit ustálené 
proudění v pískovci. Nedostáváme tak výsledky z prostředí na hranici nesaturované a lokálně 
saturované zóny? 

- V grafu na obr. 42 by bylo přehlednější zvolit jiný popis horizontální osy, např. dobu od zahájení 
stopovací zkoušky. 

 

 

Oceňuji rozsah prací provedených studentem v terénu i laboratorních podmínkách. Přes malé výtky 
k uspořádání práce se jedná o zajímavé a dobře zpracované téma.  

 

 

Závěr 

• Student splnil zadání, které je uvedeno v úvodu zprávy. 

• Seznam použité literatury je zcela dostačující, všechny citované podklady jsou uvedeny 
v seznamu na konci práce.  

• Práce odpovídá běžným požadavkům na bakalářskou práci. 

• Předloženou práci doporučuji k obhajobě a dovoluji si navrhnout klasifikaci velmi dobře. 
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