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Autorka diplomové práce si v úvodu klade čtyři cíle: 

1) Charakteristika hydraulických vlastností zájmové oblasti na základě dat z vrtného archivu Geofondu a GIS 

podkladů. 

2) Ověřit, do jaké míry lze očekávat v zájmovém území vyšší transmisivitu v okolí vodních toků oproti oblastem 

infiltrace, jak uvádí pro hydrogeologický masiv Krásný et al. (2012). 

3) Na základě specifické vydatnosti a středního spádu terénu zkoumané oblasti ověřit aplikovatelnost metody 

Krásný Kněžek (1977) v oblasti se strmými spády terénu. 

4) Vytvořit konceptuální model proudění podzemní vody v hydrogeologickém masivu v zájmové oblasti. 

Práce všechny tyto cíle splňuje a shrnuje vlastnosti hydrogeologického masivu na základě velkého množství 

vrtných dat. Zajímavé jsou především závěry vyvracející obecně přijímanou teorii o vyšší transmisivitě v okolí 

vodních toků. Krásný et al. (2012) opírá své závěry o výsledky několika výzkumů a popisuje i důvody, proč tomu 

tak je (např. tektonická predispozice údolí apod.). Bylo by tedy vhodné porovnat výsledky práce s výsledky 

z jiných oblastí a zjistit, čím je oblast Posázaví odlišná. Velmi dobře je definován rozdíl mezi skutečným a 

modelovým specifickým odtokem za použití metody Krásný Kněžek (1977) daný spádem nepropustného 

podloží. Konceptuální model je postačující, ale pravděpodobně by si zasloužil detailnější popis včetně shrnutí 

základních hydraulických parametrů z předchozích kapitol. 

Diplomantka správně cituje všechny využité podklady. Jediným nedostatkem je chybějící práce v seznamu 

literatury citovaná na straně 18 – Machula (2010). 

Z formálního hlediska by se dala vytknout řada překlepů, chybějícího formátování horních a dolních indexů a 

úpravy grafů (zejm. časté popisy os uvnitř grafu a opomenutí barevného odlišení jednotlivých křivek - obr. 8.29 

na str. 53) 

Doplňující otázky k obhajobě: 

• Proč se v okolí vodních toků očekávají vyšší hodnoty transmisivity a proč tomu v Posázaví tak není? 

• Čím jsou způsobeny přítoky do vrtů ve velkých hloubkách, i když hladina vody je blízko povrchu? 

 

Práce i přes drobné nedostatky splňuje určené zadání, studentka se podrobně seznámila s danou 

problematikou a nastudovala potřebnou literaturu. Doporučuji proto práci k obhajobě s hodnocením výborně. 

Výsledné hodnocení závisí na průběhu obhajoby. 
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