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Cíle práce: 

 Radiohydrogeochemicky prozkoumat území Lázně Libverda – Świeradów Zdrój (území cca 10 
x 16 kilometrů),  

 Stanovit radioaktivitu v této oblasti, dokumentovat zdroje radioaktivních minerálních vod a 
významné prameny připravit pro další zkoumání, resp., pro případné léčebné využití.  

 Detailně prozkoumat s využitím geofyzikálních a radiohydrogeochemických metod unikátní 
lokalitu s mnoha vývěry radioaktivních vod u Nového Města pod Smrkem 

 

Cíle práce byly vytčeny účelně, s důrazem kladeným na terénní měření a pozorování. Poslední z cílů 
byl operativně zařazen na základě nových nálezů v průběhu práce. Cíle práce lze považovat za vhodně 
zvolené. 

 

Struktura (členění) práce: 

Rozsah práce: 69 textových stran, 33 obrázků v textu, 7 tabulek v textu; 30 grafických a obrazových 
příloh v přílohové části práce. 

Anglický abstrakt je uveden v přiměřeném rozsahu, lze jej považovat za výstižný; upozorňuji jen na 
drobné gramatické chyby, vzniklé zřejmě mechanickým překladem textu do anglického jazyka. 

Klíčová slova jsou uvedena. 

Seznam zkratek uveden není, zkratek však autorka využívá minimálně (světové strany, názvy metod 
v případě jejich častého opakování apod.) 

 

Literární přehled  

Rešeršní část práce, obsažena v kapitolách 3 – 7 (radon a lidské tělo, radioaktivita vod, přehled 
radioaktivních vod v ČR, obecná charakteristika zájmového území, jeho dosavadní prozkoumanost 
z hlediska radioaktivity vod a z hlediska perspektiv zastižení zdrojů radioaktivních podzemních vod), 
je dostatečně obsáhlá, dobře zpracovaná a odpovídá svému účelu, tedy přípravě teoretických 
podkladů pro další zkoumání zájmového území. Upozorňuji jen na některé drobné nedostatky v textu 
např. u označení krkonošsko-jizerského plutonu za svrchnokarbonský na str. 28 a za 
spodnokarbonský na str. 31 (zde je ovšem rozpor zřejmě determinován jednak nejasnostmi při 
vedení hranice mezi spodním a svrchním karbonem, jednak absolutním stářím plutonu spadajícím do 



obou jmenovaných stratigrafických období), nebo v kapitole 5.5., kde je u vrtu S1A uváděna 
vydatnost 60 l.s-1 apod. 

Uvedený přehled odpovídá zvolenému tématu a je napsán srozumitelně, především oceňuji část 
pojednávající dosavadní hypotézy o pronikání radonu do podzemních vod (Wood, 2004 aj.) a roli 
oxidů a hydroxidů Fe a Mn při sorbčních procesech u radionuklidů.  

Použitá literatura: autorka excerpovala relevantní údaje z dostupných zdrojů, použité zdroje jsou 
dostatečné, v práci jsou řádně citovány. Větší pečlivost by měla ovšem být věnována údajům o 
původu zdrojů, tedy zda jde o manuskript apod., neboť v některých případech tyto údaje chybí. 

 

Metodika provedených prací: 

Metodika provedených měření a pozorování je v práci dobře vysvětlena, použité metody jsou 
stručně, srozumitelně a přehledně popsány. Autorka zde vykazuje dobrou orientaci jak 
v hydrogeochemických, tak i v geofyzikálních metodách.  

Zvolené metody odpovídají provedeným měřením a pozorováním a umožňují souhrnou interpretaci 
získaných dat. Celkem bylo využito metod kamerálních (přípravné práce), metod terénních měření 
hydrogeochemických (indikační meření dávkového příkonu gama, emanometrická měření, měření 
vybraných fyzikálně-chemických parametrů podzemních vod), pěti metod geofyzikálních a rovněž 
metod hydrologických (měření vydatnosti pramenů). Dále byly interpretovány výsledky 
radiochemických laboratorních měření a analýz včetně měření srovnávacích (prováděných metodou 
LSC z laboratoře TU Wroclav, Polsko).  

 

Terénní měření a pozorování, laboratorní analýzy a jejich výsledky 

Cíl terénních měření a pozorování i laboratorních prací byl v práci vysvětlen. Těžiště výsledků práce je 
položeno do přílohové části. Dokumentaci výsledků považuji za dostatečnou, množství získaných 
podkladových, terénních i laboratorních dat postačuje k deskripci zájmového území i stanovení 
radiochemických parametrů dokumentovaných zdrojů podzemní vody. Za přínosný považuji rovněž 
provedený výpočet zásob radioaktivního peloidu na lokalitě Andělské prameny.  

 

Diskuse 

Práce prokázala, že zvolená metodika vyhledávání pramenů radioaktivních vod je efektivní. Prací byly 
dále potvrzeny dosavadní předpoklady o nezávislosti radioaktivity podzemní vody vyvěrající v 
pramenech na chemismu vody. Oceňuji v této souvislosti nalezení vztahu mezi vydatností pramene a 
koncentrací 222Rn ve vodě. Rovněž potvrzení prostorové vazby pramenů radioaktivních vod na 
tektonicky založené struktury je přínosem. 

Autorka diskutuje možnost vzniku a účinku geochemických bariér při dosud nevyjasněné migraci 
uranu v horninovém prostředí a porovnává své výsledky s literaturou.  

Závěry: 

Závěry diplomové práce lze považovat za výstižné. Za přínosné lze označit jednak nálezy 
radioaktivních pramenů s aktivitou přesahující limit pro radioaktivní vody dle zákona č. 164/2001 Sb. 
„lázeňský zákon“, zejména nález pramene Michael s nejvyšší objemovou aktivitou 222Rn v krkonošsko-



jizerském krystaliniku, jednak provedené úpravy pramenních záchytů pro potřeby dalších měření, 
resp. jejich zpřístupnění. Návrh na další zkoumání lokality Andělské prameny, perspektivní z 
radiochemického a balneologického hlediska, považuji za dobře volený. 

 

Formální úroveň práce:  

V textu lze nalézt drobné gramatické chyby, překlepy (v běžném počtu); autorka místy jeví jistou 
výrazovou neobratnost, která se ovšem pohybuje v mezích tolerance a místy dosahuje téměř 
poetického půvabu („hydrogeologický kyblíček“, kp.t 8.7.2). Grafickou a obrazovou dokumentaci 
práce považuji za dobrou. 

 

Splnění cílů práce: 

Všech vytčených cílů práce bylo dosaženo. 

 

Celkové hodnocení: 

Diplomovou práci hodnotím jako přínosnou z více hledisek. Její příprava a zpracování je jistě 
přínosem pro budoucí profesní dráhu autorky, práce je však přínosem i pro poznání minerálních vod 
České republiky a potenciálně i popudem pro rozvoj lázeňství v pohraniční oblasti severně a 
severovýchodně od Lázní Libverda. 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

Věnovala jste v rámci Vaší práce pozornost radioaktivitě přírodních léčivých zdrojů v Lázních 
Libverda? Pokud ano, s jakými výsledky?  

Proč se domníváte, že realizace průzkumného hydrogeologického vrtu může uškodit lokální zřídelní 
struktuře Andělské prameny (str. 59)? 

 

Návrh hodnocení oponenta: 

Výborně 

 

Podpis oponenta: 

 


